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FORÅRET KOM MED EN GOD NYHED
Vi kunne være sammen igen. Corona var 
nu næsten under kontrol. Det gjorde, 
at vi kunne starte  med skovturene igen. 
Vi kørte 8 gode  ture til Gyrstinge Skovkro. 

De mange deltagere hyggede sig med 
musik og god mad. For første gang, var 
der ikke helt udsolgt på alle turene.  
Formodentlig dønninger af corona for
skrækkelse. Vi har allerede startet plan
lægningen af næste års skovture. 
Der håber vi, at vi som sædvanlig kan 
melde ”alt udsolgt”.

-
-

Ældreliv Hvidovre starter på en helt ny 
form for kurser. Der vil være temamøde i 
Kometen den 12. oktober  med et meget 
spændende program.

Det Frivillige Ældrearbejde har 2 x Lunde
mann på programmet den 22. september. 

-

Det bliver et hyggeligt og fornøjeligt arran
gement.

-

Jeg håber, alle vil tage godt imod såvel 
corona- som infuenza vaccinerne, når de 
bliver tilbudt i efteråret.

Sidst men ikke mindst HVIDOVRE ÆLDRE
RÅD skifter navn pr. 1.1.2023 til  HVIDOVRE 
SENIORRÅD. Rådet vil være det samme og 
stadig arbejde med hjerte og sjæl for de 
ældre i Hvidovre. 

-

Jeg håber alle får et godt efterår.

Jørgen Nygaard
Formand Hvidovre 
Ældreråd
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BORGMESTEREN 
HAR ORDET
Af borgmester Anders Wolf Andresen

Først og fremmest tak, fordi jeg igen har 
fået lov til at sig et par ord her i Ældrerå
dets blad. Jeg har nu siddet i borgmester
stolen i lidt over et halvt år. Det har været 
en fantastisk tid! Det har været særdeles 
lærerigt. Jeg har brugt meget tid på at 
sætte mig ind i alle de mange forskellige
områder, der udgør vores fantastiske kom
mune.

-
-

-

Jeg kan heldigvis sige, at jeg er blevet ta
get rigtig godt imod. Jeg har haft den store 
fornøjelse at møde mange borgere, når jeg 
har deltaget i forskellige arrangementer. 
Jeg oplever heldigvis også, at folk hilser på 
mig rundt omkring i byen og gerne slår en 
sludder af. Det sætter jeg stor pris på, for 
det er vigtigt for mig at vide, hvordan vores 
kommune bliver oplevet af både store og 
små, unge og seniorer.

-

Netop sidstnævnte har jeg haft mange
gode oplevelser med i min første tid i 
borgmesterstolen. I april fik jeg blandt 
andet lov til at åbne Ældreliv Hvidovres 
temadag om det at komme i gang igen 
efter corona – et lille kærligt puf, jeg tror, 
mange af os havde brug for efter så lang 
tid med restriktioner og begrænset socialt 
samvær. Derfor var jeg også glad for at 
deltage i Frivillige Ældres forårsfest og i
 to af de årlige skovture for pensionister, 
som gik til Gyrstinge Skovkro. Jeg har også 
været med til at sende nogle af vores pleje
hjemsbeboere afsted på en frisk cykeltur. 
Jeg er i det hele taget glad for, at vi i Hvid
ovre har fokus på at skabe gode oplevelser 
for alle.  Det er nemlig vigtigt for mig, at 
alle får mulighed for at få en hverdag med 
et indhold, der giver mening for den enkel
te. En meningsfuld hverdag er ikke ens for 
alle. Der skal være plads til os alle sam
men, om vi har brug for mange mennesker 
omkring os, eller om vi lader op med stille 

-

-

-

-

sysler i vores eget selskab. 
Personligt sætter jeg pris 
på de arrangementer, hvor jeg 
får lov til at møde andre Hvid
ovreborgere i en uformel ramme, 
for så glider samtalen lidt nemmere. 
Så kan vi tale om nogle af de ting, der 
rører sig og betyder noget for den enkelte, 
uden at det bliver sat i en formel borgme
sterramme. Derfor var jeg også glad for at 
blive inviteret til et hyggeligt grill-arran
gement i handicap- og ældreboligerne på 
Tavlekærsvej, hvor jeg blev budt indenfor i 
deres fællesskab. Det var en rigtig hygge
lig eftermiddag. Jeg går altid lidt klogere 
fra mine møder og samtaler med andre 
mennesker.

-

-

-

-

For mig er det derfor rigtig vigtigt, at vi i 
vores by kan mødes på tværs af genera
tioner, på tværs af interesser og på tværs 
af politiske holdninger. Vi har så meget, 
der binder os sammen på tværs af vores 
forskelligheder. Det er i mine øjne med til 
at gøre Hvidovre til noget ganske særligt. 
Derfor glæder jeg mig også rigtig meget 
til, at min kone Sabine og jeg til november 
kan bidrage med endnu en lille Hvidovre
borger, når vores lille datter kommer til 
verden. Udover, at jeg selvfølgelig glæder 
mig helt vildt til at møde hende og blive 
far for første gang, så glæder jeg mig også 
til at se hende vokse op lige her i Hvidovre, 
hvor vi passer på hinanden, og hvor der 
er plads til alle.  Vores by er nemlig en by, 
hvor vi tager os godt af hinanden. Jeg er 
glad for, at hun skal lande lige netop her. 
Og jeg er slet ikke i tvivl om, at hun vil blive 
taget lige så godt imod, som jeg er blevet.

-

- 

Venlig hilsen Anders Wolf Andresen
Borgmester
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ET AKTIVT LIV MED 
PARKINSONS SYGDOM
Af Ole Willumsen

For snart 6 år 
siden fik jeg 

konstateret Par
kinson. Det var i 

november 2016, at 
neurologen over

bragte mig beskeden 
med ordene: “Jeg har 

en god nyhed til dig. Du 
har Parkinson, og det kan 

jeg hjælpe dig med. Det er 
ikke noget man dør af, det er 

noget man dør med.” Jeg var 
da 73 år, men jeg havde sandsyn

ligvis haft det nogle år inden. Det er i den 
grad en sygdom, der kommer snigende, så 
det er svært at sige præcis, hvornår den 
begynder. Det med den gode nyhed synes 
jeg nu egentlig ikke, det var. Det er trods 
alt en sygdom, jeg skal leve med resten af 
livet. 

I 2010 stillede jeg op til Ældrerådsvalget, 
men blev ikke valgt ind. Jeg blev i stedet 
formand for Avedøre Lokalråd. Jeg stop
pede pr. 18. januar 2022 som formand 
primært på grund af min Parkinson, men 
fortsatte dog som menigt medlem i Avedøre 
Lokalråd. Min kone Birgit kom også ind i 
Lokalrådet i 2010. Vi har haft meget glæde 
af at arbejde sammen. Det har også væ
ret en støtte for mig, ikke mindst efter at 
Parkinsonen begyndte at få mere og mere 
indflydelse på mit virke. 

Parkinson er en generende og snigende 
kronisk sygdom. Det er en sygdom i hjer
nen, hvor der normalt dannes signal
stoffet dopamin samt en række øvrige 
signalstoffer. Men hos parkinsonpatienter 
ophører produktionen af dopamin. I ste
det kan man så få tilført stoffet i form af 

medicin. Musklerne bliver noget stive, og 
man kan efterhånden have lidt svært ved 
at styre bevægelserne. Balancen bliver 
også dårligere. Stemmen påvirkes lige
ledes meget af Parkinson, i og med at 
stemmebåndet er en muskel. Man bliver 
hæs. Stemmen bliver svag. Faktisk er det 
ind imellem anstrengende at tale. Nogle 
kommer til at ryste meget på hænder og 
evt. fødder. Jeg har slet ikke haft disse 
rystelser. Der er mange andre gener ved 
sygdommen Parkinson, bl.a. er nogle af 
de første symptomer, at ens bevægelser 
og tankevirksomhed bliver mærkbart 
langsommere. For at mindske de mange 
udfordringer bedst muligt går jeg ugentligt 
til gymnastik specifikt rettet mod Parkin
sonpatienter. 

Lidt om min baggrund
Jeg er uddannet elektriker, kort herefter 
læste jeg videre til stærkstrømsingeniør. 
I mit virke som ingeniør har jeg blandt 
meget andet medvirket til at afgøre, om 
forskningsprojekter inden for energibe
sparelser og miljøpåvirkninger kunne få 
tilskud fra Energistyrelsen. Jeg har des
uden været syn- og skønsmand ved tvister 
i forbindelse med varmepumper. 

I fritiden har jeg i mange år været formand 
for vores grundejerforening her i Hvidovre, 
og også i mange år for grundejerforenin
gen ved vores sommerhus, som vi havde 
indtil for få år siden. Jeg var desuden med 
i bestyrelsen for Vandværket ved sommer
huset.

Efter jeg gik på efterløn, fik jeg hurtigt lidt 
frivilligt arbejde. Birgit var og er stadig 
frivillig i Røde Kors butikken på Strand
marksvej. 



-
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Her fungerede jeg som elektriker og alt
muligmand. Desuden kom jeg i bestyrel
sen for Røde Kors i Hvidovre. 

Jeg har også tidligere holdt en del fore
drag, bl.a. om vores rejse til Påskeøen i 
2006 og 2 besøg hos vores svigerdatters 
forældre på landet i Kina. Foredrag er dog 
en aktivitet, jeg har måttet indstille på 
grund af Parkinsons indvirkning på stem
men.

Trods min Parkinson er jeg stadig besty
relsesmedlem i Røde Kors, og jeg er re
præsentant for Røde Kors i Frivilligheds
rådet, som uddeler § 18 midler. De sidste 
5 år med Parkinson har jeg fortsat passet 
mit hverv som formand for Avedøre Lokal
råd samt som medlem af redaktionen for 
Ældrerådets blad, ”Hvidovre Ældreråd” 
gennem 12 år – og det sidste vil jeg fort
sætte med. Men jeg må sige, at det har 
været en stor støtte for mig, at Birgit har 
været med på sidelinjen. De seneste år 
havde det nok været svært at klare alene.

Ved Ældrerådsvalget 16. november 2021 
var både Birgit og jeg med som tilforordne

de, for mit vedkommende dog kun en halv 
dag (fra 7.00 til 15.00). Jeg har deltaget ved 
diverse arrangementer, bl.a. som hjælper 
på skovturene og meget andet. Men efter
hånden kan jeg godt mærke, at kræfterne 
ikke mere er, som de var engang. Jeg bliver 
hurtigere træt, og må tage en “morfar” af 
og til. Og vi sørger for helst ikke at skulle 
noget 2 dage efter hinanden. 

Selv om man bliver ramt af en rigtigt irrite
rende kronisk sygdom, kan man, som det 
fremgår af ovenstående, godt have et 
aktivt liv og passe nogle hverv. Men jeg er 
overbevist om, at det her er vigtigt, at man 
er åben omkring sygdommen overfor ens 
“kollegaer”. Til gengæld er det også vigtigt, 
at kollegaerne er med på, at man måske 
ikke er oppe i helt de samme omdrejninger 
som tidligere. 

Den støtte har jeg virkelig mærket fra 
Lokalrådet, hvilket da også er en med
virkende årsag til, at jeg gerne fortsætter 
som medlem af Avedøre Lokalråd og
bladredaktionen. 

En stor tak til begge for det.
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MUSLIMER FOR FRED 
Skrevet af Marianne Hviid

Har du lagt mærke til det store arrange
ment, der hedder ”Generation Guld”? Så
har du måske også lagt mærke til organi
sationen ”Muslimer for fred”?

”Generation Guld” arrangementet går kort 
fortalt ud på, at der er fælles spisning på
Hvidovres 4 plejehjem. Alle kan spise med 
mod betaling af 75,- kr. Maden er fanta
stisk, og der er mæthedsgaranti. 
I år var 2. gang, arrangementet løb af
stablen.
Desuden er der velgørenhedsløbet, som 
afholdes for 3. gang. Her deltager Hvid
ovres borgere, som betaler et beløb for
deltagelse i løbet.
Sidste år indbragte arrangementerne 
150.000,- kr. Pengene blev fordelt til
Hvidovres 4 plejehjem. Pengene kunne 
bruges af plejehjemmene efter behag.
Dog skulle det være noget, der gav be
boerne hygge og livsglæde.
I år forventer man også 150.000,- i over-
skud. Hvem står bag disse arrangementer?
Jo, det gør ”Muslimer for fred”.  Vi i Hvid
ovre Ældreråd har naturligvis fulgt med på 
sidelinien. 

Vi har stor respekt for det kæmpe stykke
arbejde, ”Muslimer for fred” har lagt i ar
rangementerne.

Hvem er så ”Muslimer for fred”? Ældre
rådsformand Jørgen Nygaard, Redaktør
Marianne Hviid samt Fotograf Tommy Gjøl 
har aflagt ”Muslimer for fred” et besøg i
Nusrat Djahan Moskeen her i Hvidovre. 
Et meget spændende og givtigt møde.

”Muslimer for fred” er hjemhørende i 
meningheden i Nusrat Djahan Moskeen 
og opererer derfra. Vi blev meget venligt 
modtaget af Zaki, som er dybt involveret 
i projekt Generation Guld, som også inklu
derer et løb, man mod betaling kan
deltage i.



”Muslimer for freds” overordnede mål er 
at skabe fred, tolerance og sameksistens. 
”Generation Guld” er broen imellem gene
rationerne. Men det kan også være imel
lem kulturer og imellem mennesker gene
relt. Et fantastisk mål, som der lægges 
stort arbejde i. Alle, der er medhjælpende 
på arrangementerne, er frivillige.

-
-

-

Selv børnene deltager med ildhu i alt det 
arbejde, der skal ske i forbindelse med så 
store arrangementer. Ikke alene arbejds
mæssigt, men også rent organisatorisk er 
det et meget stort arrangement.

-

Arrangementerne møder stor opbakning 
hos ”Muslimer for fred’s” samarbejdspart
nere, som er Lions, Ældresagen, Hvidovre 
Kommune, plejehjemmene samt Risbjerg
skolen. Tidligere borgmester Helle 
Adelborg er ambassadør. Så har du lyst til 
at give en hjælpende hånd med næste år, 
så skriv på www.generationguld.dk.

-

-

Som Zaki meget smukt siger, ”det er for 
vores ældre, det er vores allesammens
arrangement”. Generation Guld kan findes 
på såvel facebook som Twitter.

Nusrat Djarhan Moskeen er fra 1967. 
Dermed første og ældste moske i Dan
mark. 

-

Et meget smukt og specielt bygningsværk, 
som absolut er et besøg værd.  Alle er vel
komne til at aflægge Moskeen et besøg. 
Man kan blot gå ind og se, om der er nogen 
tilstede, ellers kan man ringe på forhånd 
og bede om en rundvisning. 
Man kan også komme til fredagsbøn. 
Der vil man så få en tilskuerplads.

-

”Muslimer for fred” er kendt for deres 
engagementer i det danske samfund. 
1. nytårsdag tager en stor flok unge men
neske fra ”Muslimer for fred” ind til
Københavns Rådhusplads og rydder op 
i den store mængde affald fra nytårsfyr
værkeriet. Det er også frivillige, der gør 
dette stykke arbejde til vores alles bedste.
”Muslimer for fred” er en verdensom
spændende organisation. I Danmark er 
der 2 afdelinger. En her i Hvidovre og en 
afdeling i Århus.

-

-

-

Jeg, som Hvidovre borger, er faktisk stolt 
af, at vi har så fantastisk en organisation,
som arbejder så målrettet for vores alles 
bedste her i lokalområdet.

7

http://www.generationguld.dk
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STYRKET SAMARBEJDE 
OM SUNDHED SKAL SIKRE 
BEDRE PLEJE

Af Nicolai Kampmann, medlem af Region Hovedstaden (A) og 
medlem af udvalget for det nære og sammenhængende sund

hedsvæsen.

Du har måske oplevet 
(eller hørt om andre) 

at blive udskrevet fra 
hospitalet, for kun kort 

tid efter at skulle indlæg
ges på ny? Eller måske har 

du oplevet, at den kommunale 
pleje har oplevet bøvl med oplys

ninger om medicin eller instruks i, hvad du 
har behov for?

Et styrket samarbejde på tværs af myn
digheder skal ændre på det, så det især 
gavner ældre medborgere.
Samarbejdet har fået et lidt specielt navn: 
”Sundhedsklynger”.

Her vil jeg beskrive, hvordan det er organi
seret omkring Amager/Hvidovre Hospital. 
Den sundhedsklynge bliver central for 
borgere i Hvidovre og for borgere i nærlig
gende kommuner.

Hvad er Sundhedsklynger?
Ved hvert akuthospital er der etableret 
en sundhedsklynge. Med i ”klyngen” er 
hospitalsledelsen, regionen, kommunen 
og de alment praktiserende læger. 
Dermed er alle væsentlige faglige aktører 
med i samarbejdet.

Klyngernes primære opgaver er: 
• Sikr e sammenhængende patientforløb 

for ældre medicinske patienter, borgere 
med kroniske sygdomme og borgere 
med psykiske lidelser

• Behandling tæt på borgerens hjem

• Forebyggelse af sygdom
• Forebyggelse af (gen)indlæggelser
• Fødende og børn og unge.

Hvad skal de afhjælpe/opnå?
Vores sundhedsvæsen er under stort pres. 
Det bliver IKKE mindre de kommende år, 
hvor vi bliver flere ældre og skal gøre alt 
for at have kvalificerede medarbejdere i 
sundhedsvæsnet. 

Læger på hospitaler og i almen praksis 
skal sammen med sygeplejersker - på 
hospitaler og i kommunalt regi - fokusere 
deres tid på de patienter, der har størst 
behov. Kan vi undgå for mange genindlæg
gelser og skabe en tryg pleje i eget hjem, 
så er det bedst for alle.

Desværre har vi ikke været dygtige nok i 
vores sundhedsvæsen til at få det tvær
gående  samarbejde til at fungere. 
Det er vi pinedød nødt til at håndtere nu. 
Forhåbentlig vil det styrkede samarbejde 
bidrage til det.

Hvad vil det betyde for borgerne?
I Region Hovedstaden har vi indført et 
72-timers behandlingsansvar for hospita
lerne. Det gælder altså de første tre døgn 
efter udskrivelse. Målet er at sikre bedre 
overgange fra hospital til kommunal pleje 
ved hjælp af bedre udskrivninger, samt 
nedbringe antallet af genindlæggelser.
Det betyder, at den kommunale sygeple
jerske eller hjemmehjælper har et num
mer/navn til den afdeling, der har ud
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skrevet en patient. Det skal være nemt at 
komme i kontakt med hospitalet, hvis der 
er bekymring for ”fru Jensen”. 
Det er en ændring fra tidligere, hvor man  
i en kommune måske har oplevet, at en 
patient blev udskrevet for tidligt. I regi
onen har vi oplevet, at en kommune ikke 
altid var klar til at tage godt imod.

-

I alle tilfælde ved vi, at mange genindlæg
gelser sker inden for de første dage.  
Vi tror, at antallet kan reduceres med tætte
re samarbejde til glæde for alle parter. 

-

-

Her fra 1. september bliver borgere, der 
modtager sygepleje i eget hjem, også om
fattet af behandlingsansvaret.

-

Plejepersonale i kommunerne har taget 
godt imod ordningen. Både patienter og 
medarbejdere oplever, at man kan hjælpe 
borgerne hurtigt uden bureaukratisk bøvl 
eller lukket i weekenderne.
Plejepersonale skal sparre med den hos
pitalsafdeling, der kender den ny udskrev
ne borger. Det skaber tryghed og vil kunne 
forebygge genindlæggelser.

-
-

Vi håber og tror, at det tværgående sam
arbejde (klyngerne) fører til et trygt forløb 
for den enkelte borger. Og et stærkt sam
arbejde mellem de aktører, der har ansva
ret for vores sundhed.

-

-
-

FAKTA
I Hvidovre-klyngen sidder 4 regions

politikere: Lars Gaardhøj (A), Grethe 

Olivia Nielsson (Ø), Stine Roldgaard 

(F) og Marianne Friis (K). Kommunerne 

stiller med ni borgmestre, herunder 

bl.a. Anders Wolf Andresen fra Hvid

ovre.

-

-

Ansvaret for den politiske organise

ring af sundhedsklyngerne sker i det 

nye Sundhedssamarbejdsudvalg. 

-

Udvalget er sammensat af regions

rådsmedlemmer, borgmestre, som er 

medformænd i sundhedsklyngerne 

og repræsentanter fra praktiserende 

lægers organisation (PLO).

-

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

PERSONLIG RÅDGIVNING
Speciale i familie- og arveret.

• Testamenter
• Fremtidsfuldmagter
• Ægtepagter
• Dødsboer
• Samlivsophævelse, 
separation & skilsmisse

• Deling af formuen
• Alle sager om børn
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ÆLDREPLEJEN 
 SKAL LYKKES

Hvis ældreplejen skal lykkes de kommende år, er der 
brug for medarbejdere, der kan tænke selvstændigt.
Være med til at finde løsninger på tværs af faggræn
ser og naturligt inddrage berørte borgere og pårø
rende i opgaveløsningen.

Inden jeg efter sidste valg blev valgt som formand 
for Ældre- og Sundhedsudvalget, havde jeg i 4 år som 

medlem af det nystartede udvalg på nærmeste hold 
kunnet følge, hvordan vi i Hvidovre de seneste år har 

arbejdet på at skabe større rum til kreative opgaveløs
ninger i ældreplejen.

Personligt bestræber jeg mig på at være troværdig, så jeg 
kan være med til at skabe den tillid, der gør, at borgerne kan 

føle sig trygge. 

Som udvalgsformand har jeg det sidste halve år med stor glæde 
oplevet et politisk udvalg og en administrativ ledelse med et fortsat 

stærkt engagement i hvilke rammer, der skal være til stede, for at medar
bejdere kan udfolde sig og være med til at finde nye løsninger.

Løsninger, der for borgerne også vil betyde, at de oplever mere kvalitet i indsatsen.

Som politikere kan vi diskutere partipolitik og tænke i profileringsstrategier og valgre
sultater, men basis, for at det hele skal lykkes, er en velmotiveret medarbejderskare. 
Ellers kan vi nemlig ikke for alvor skabe øget livskvalitet for de ældre i vores kommune.

”Faglig ledelse er helt afgørende, hvis vi skal lykkes med opgaverne sammen med 
borgerne på et utrolig komplekst område. Der er nogle benspænd for faglig ledelse.  
Det kræver stort organisatorisk mod at skifte kurs, så borgerbehov og borgerdialog 
kommer før fokus på økonomi og lovgivning”, sagde Nicolai Kjems, Hvidovres tidligere 
centerleder.

Så politikere og medarbejdere har et fællesansvar for fremtiden for alle de borgere, 
der ikke har så megen kvalitetstid tilbage.

Hvis ældreplejen skal udvikles, skal fagligt dygtige medarbejdere nemlig være mindre 
bundet af barrierer som økonomi, lovgivning og rigide styresystemer.
Det kræver ledere, der er modige og bevidste om, hvad de skal lykkes med, og som 
fortsat bakker medarbejderne op og skaber rammer for at gøre noget nyt og bedre.
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Det kræver igen, ikke blot at ledere deler viden, strategier 
og støtter hinanden, men også at vi i det politiske system 
bakker op om engagementet, som naturligvis altid bør være 
præget af kvalitet og respekt for den enkelte borgers egne 
ønsker til tilværelsen.

Hermed en varm tak til borgere og personale for stor forståelse og 
tålmodighed i en vanskelig tid præget af coronasmitte og 
personalemangel.

Arne Bech, fmd.  Ældre og Sundhed
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-HILSEN FRA AKTIVITETS
CENTERET I HVIDOVREGADE

Efter en begivenhedsrig sommer med 
både dansk varmerekord og en dansk vin
der af Tour de France har Aktivitetscente
ret atter slået dørene op i august måned.  
Som altid er der mange gode muligheder, 
hvis du kigger forbi os i Hvidovregade 49. 
I huset kommer en række dygtige hold
ledere og holddeltagere. De samles om 
forskellige interesser og aktiviteter. Det er 
gratis at deltage på holdene i Aktivitets
centeret. Vi byder nye brugere velkommne 
med et smil og kop en kaffe eller the.  
Der er altid frisk kaffe (the) på ”kanden”  
til brugere og besøgende.

-
-

-

-

Aktivitetscenteret rummer mange forskel
lige aktiviteter, som f.eks. billard, petan
que, kreative malerhold, fotohold, debat
grupper, hyggelige nørklehold, ligesom  
vores IT-hold også er velbesøgte. Vi har 
også et værksted i kælderen med mulig
hed for at lave metal og træarbejde og en 
række forskellige bevægelseshold i vores 
skønne gymnastiksal, bla. træning og line
dance. Du kan også kigge forbi vores hyg
gelige cafe og købe dagens varme måltid 
eller smørrebrød. Cafeens køkken er åbent 
mandag til fredag  fra 11.30-13.00.

-
- 
-

-

-
-

Genbrugscafe 
En ny genbrugscafe er under opstart i 
Aktivitetscenteret. Vi smider alt for mange 
gode sager ud, som blot med en lille re
paration sagtens fortsat kan anvendes. 

-

Derfor er en gruppe ildsjæle med genbrug 
og bæredygtighed på hjertet gået sammen 
om at starte en genbrugscafe/repair cafe 
op i Aktivitetscenteret. Har du lyst til at 
være med omkring dette så kig forbi Hvid
ovregade 49 hos Aktivitetsmedarbejderne 
for at høre mere. 

-

Grønne fingre?
Har du grønne fingre, ekstra tid og lyst til 
at være med omkring grønne aktiviteter i 
vores dejlige have? Her er rig mulighed for 
at præge vores vilde og grønne oase. Der 
er mulighed for at låne højbede til at dyrke 
egne afgrøder i. Lyder det som noget for 
dig, så har Haveholdet altid plads til en 
mere i det grønne fællesskab i Aktivitets
centerets have. 

-

Kontakt aktivitetsmedarbejderne, hvis du 
vil høre mere på tlf.: 41 32 06 13

Kom med til fest
Brugerrådet i Aktivitetscenteret planlægger 
mange dejlige fester. Der er planlagt både 
en høstfest og en julefrokost med godt 
selskab, lækker mad og festlig live musik. 
Billetter til disse dejlige fester købes i vores 
cafe. Du kan læse mere om dem i vores gra
tis blad ’Aktivisen’. Nyeste udgivelse lå klar 
i Aktivitetscenteret den 1.9.2022 

-

Nyboder Vin

v/René Langhorn
Arnold Nielsens Boulevard 62 B · 2650 Hvidovre

René: 30 31 81 17
mail: rene@nybodervin.dk · web: www.nybodervin.dk
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ÆLDRELIV HVIDOVRE 
Nyt kursus – ”Hold dig frisk”Nyt kursus – ”Hold dig frisk”  

Man siger forandring fryder. Efter 7 år 
med et fast repertoire med kursusrækken 
Ældreliv Hvidovre er kursen sat mod nye 
horisonter. Nye muligheder har åbnet sig. 
Fokus for dette efterår er: Fællesskab, 
netværk og mental sundhed. Kursusræk
ken ”Hold dig frisk – på tur i din kommune” 
er en kursusrække bestående af 8 kursus
gange, hvor deltagerne bliver inviteret ind 
i nye netværk i godt selskab med andre 
seniorer, til at deltage i inspirerende akti
viteter og på ture i lokalområdet alt sam
men krydret med viden om, hvad der skal 
til for at holde sig frisk og rørig hele livet. 

-

-

-
-

Allerede d. 29. august, kunne du deltage i 
årets første arrangement ”Sanketur i  
Mågeparken” – hvor Søren Espersen fra 
den lokale forening ”Det spiselige Hvid
ovre” guidede dig rundt blandt spiselige 
urter og bær. På denne tur høstedes der 
havtorn, som vi på en senere kursusgang 
tilbereder i fællesskab med Laila fra  
Hvidovre Madfællesskab. Udover hjerne
venlige madoplevelser byder kursusræk
ken på træning for hjernen, en tur under 
jorden, yoga og fortællinger fra Avedøre
lejren og meget mere.

-

-
-

- 

Har ovenstående vakt din interesse – så 
tøv ikke med at tilmelde dig. Spørg også 
gerne din nabo om han/hun vil med.

Du tilmelder dig her: hvidovrebib.dk/frisk
eller tilmeld dig hos HvidovreBibliotekerne.
Vil du høre mere – så tøv ikke med at ringe 
på tlf.:  41 32 06 12

Det er muligt at tilmelde sig hele kursus
rækken, ligesom det er muligt at tilmelde 
sig et enkelt arrangement.

-

Der er plads til 25 deltagere. Det er gratis 
at deltage.
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nulla pariatur. est laborum.anim id est laborum.
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NY LOKALBUS I HVIDOVRE
LINJE 134 (planlagt start 1. december)

Friheden St. – Hvidovre St.
Nordgående retning
Linjen starter ved Friheden station 
og kører sydpå ad Strandmarksvej, 
hvor der standses ved Kalkager, 
inden der drejes mod øst ad Strand-
havevej. På Strandhavevej stand-
ses ved Bavnevej, inden Hvidovre 
Strandvej nås, hvor linjen svinger 
nordpå og standser ved Hvidovre 
Havn.

Linjen kører herefter nordpå ad 
Hvidovre Strandvej og Strandbo-
vej til Åmarken station, undervejs 
standses ved Kystagerparken. 
Fra Åmarken station køres vestpå 
ad Brostykkevej, hvor der undervejs
Fra Brostykkevej drejes nordpå ad 
Risbjergvej, hvor Risbjergskolen 
betjenes. Via Bjeverskov Allé køres 
nordpå ad Krogstens Allé. 
Her standses ved Plejecenter 
Krogstenshave.
Fra Krogstens Allé køres via Vester
kærs Allé til Hvidovrevej, hvor der 
køres nordpå. På Hvidovrevej stand
ses ved Arnold Nielsens Boulevard, 
Rosenhøj og Hvidovre Butikstorv, 
inden der drejes mod øst ad Baune
bakkevej ned til et nyt stop ved 
Aktivitetscentret.

-

-

- 

Fra Aktivitetscentret følges Hvid
ovregade frem til Hvidovre Torv, 
hvor der også standses.
Fra Hvidovregade køres ad Fem
agervej til Kløverprisvej, hvor der 
standses lige før rundkørslen. 
Linjen kører herefter ad Kløverpris
vej og Hvidovrevej til endestoppet 
ved Hvidovre station.

-

-

-

Sydgående retning
Linjen følger samme forløb som i nordgående retning, med undtagelse af forløbet omkring Aktivitetscentret og 
Hvidovre Torv. Hvidovregade er ensrettet og derfor må der foretages køres en sløjfe, hvor der fra Femagervej drejes 
sydpå ad Hvidovrevej indtil der kan svinges ind ad Baunebakkevej (uden at stoppe ved Hvidovre Butikscenter) og be
tjene Aktivitetscentret. Fra Aktivitetscentret følges den ensrettede Hvidovregade frem til Hvidovre Torv, præcis som i 
den nordgående retning, inden der kan drejes sydpå ad Hvidovrevej og fortsætte til betjening af Hvidovre Butikstorv.

-
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Der vil på hverdage være 6 afgange:
Afgange fra Friheden St., mandag-fredag: 9.30,  10.30,  11.30,  12.30,  13.30,  14.30
Afgange fra Hvidovre St., mandag-fredag: 10.00,  11.00,  12.00,  13.00,  14.00,  15.00
Bussen er 10 meter (ca. 23 siddepladser) med lavgulvs indgang og mulighed for at sænkes.
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FRIVILLIGE ÆLDRE I HVIDOVRE
- ÆLDRE HJÆLPER ÆLDRE

Undertegnede er tiltrådt som formand i januar måned. 
Poul har valgt at træde lidt i baggrunden. Men er stadig 
med i det frivillige arbejde. Hvilket vi er glade for.
Jeg har siddet i Hvidovre Ældreråd og er stadig med som 
suppleant. Jeg sidder i flere udvalg på ældre- og demens
området. Jeg glæder mig meget til et godt samarbejde 
med jer alle.

Vi er nu på den anden side af corona og er godt igang 
igen. Vi startede med vores forårsfest, som var en stor 
succes. Så vi ser hen til næste forårsfest i marts 2023.
Vi er godt kørende med hensyn til HÅNDVÆRKERE til 
hjælp med små opgaver, som man ikke selv kan klare. 
Husk det er kun små opgaver. Vi skal jo ikke gå de pro
fessionelle håndværkere i bedene. Vi kan almindeligvis 

kun påtage os indendørs arbejde.

-

Vi kan godt bruge et par håndværkere mere. 
Så har du lyst til at give en hånd med, så er du meget vel

kommen. Frivillige Ældre kan ydermere tilbyde hjælp til at 
få MitID op at køre.

-

Vores kontor i HUSET har igen åbent efter sommerferien 
mandag og onsdag fra kl. 10 - 12. Dette både for personlig som 

telefonisk henvendelse på tlf 3649 6966.
Angående vaccinationer fra 1. oktober: Her afventer vi Sundheds

myndighedernes retningslinjer vedrørende influenza og covid19 
vaccinationer.

-

VILD MED DANS - FRIVILLIGE ÆLDRE

Afholdes den 1. søndag i månederne oktober 2022 til og med 
marts måned. Dette fra kl. 14 - 17. Der serveres kaffe og kringle. 

I baren sælges der drikkevarer til rimelige priser. Musikken leveres 
af vores husorkester, som I måske kender fra kommunens skovture. 
Der plejer at være en festlig stemning ved bordene. 
I musikernes pause sælges der lotteri med flotte præmier. 
Entreprisen er 50 kr pr. gang.

Du/I skulle prøve. Der er altid plads til flere.  
Wivie Bastian Formand, tlf. 4036 4789 / mail: wiwa1608@gmail.com

mailto:wiwa1608@gmail.com


17

2 X LUNDEMANN 

KOMMER TIL BYEN
Det sker den 22. september kl. 12:30,

i Lille Frihedens selskabslokaler, 
Lille Friheden nr. 1,  2650 Hvidovre.

Billetprisen er kr. 40,- 

Der serveres:
      2 stk. smørrebrød og 1 genstand pr. person 

samt kaffe og kage.

Billetterne kan købes fra den 1. september 
til 19. september 2022 i HUSET, Hvidovrevej 253

Mandag-tirsdag-onsdag, fra kl. 10.00 til 12.00 
og torsdag fra 13.00 til 15.00. 

Alle over 60 år kan deltage i arrangementet
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-

-

-

VEL  
GHUSK AT PASSE PÅ DI  S

– OGSÅ NÅR DU ER PÅRØRENDE 
Deltag i et mindfulness-kursus og styrk dit velvære og mentale helbred

Nu er det igen muligt at deltage i kurset 
”Mindre stress”. Det er et kursus for dig, 
der er pårørende til kronisk eller langvarig 
syge. Formålet med kurset er at lære en 
række færdigheder til at tage bedre vare 
på dig selv i hverdagen. Kurset er baseret 
på metoden MBSR, som er en forkortelse 
af ”mindfulness-baseret stressreduktion”. 
Det er et 8-ugers træningsprogram, hvor 
man bl.a. mediterer, træner sin opmærk
somhed og laver simple yogaøvelser.  
De gavnlige effekter af metoden er un
derbygget af hjerneforskning. Bl.a. er der 
evidens for, at forløbet kan forbedre livs
kvalitet og trivsel og forebygge og helbrede 
stress. 
Sundhedscentret udbød kurset for første 
gang i foråret/sommeren 2022, hvor en af 
deltagerne bl.a. havde denne oplevelse:

”Jeg gik til det med en vis skepsis - virker 
det for mig, eller er det spild af tid. Jeg 
måtte dog prøve det, for måske kunne det 
hjælpe. Jeg blev meget positivt overrasket. 
Det har været godt for mig og er meget 
brugbart. For mig kan det ukendte godt 
være utrygt. Men det, vi gør på holdet, er 
godt og godt nok, og det kan jeg bruge i 
mange henseende i livet. 
Jeg er blevet mere rolig og rummelig. 

Jeg er nu opmærksom på, hvordan jeg selv 
har det. Jeg behøver ikke være nervøs, men 
kan tage det stille og roligt.”                                                                  
                                                                      Tommy

For at kunne deltage i ”Mindre stress”
-kurset skal du eller din syge pårørende 
bo i Hvidovre. Der er intromøde til det kom
mende 8-ugers forløb den 12. september 
kl. 10.30-12.00 eller kl. 16.30-18.00. 
På mødet bliver programmet præsenteret, 
man kan møde instruktørerne og få en 
smagsprøve på de mindfulnessmetoder, 
der bliver arbejdet med. 

-

Tilmelding til intromødet foregår via denne 
hjemmeside: https://sundhedscentret.
nemtilmeld.dk eller ved at ringe til Sund
hedscentret på telefon 3639 3737.
Du er også velkommen til at kontakte  
kursets instruktører på tlf: 25330993 eller 
tlf: 4185 0262.

-

Kurset ”Mindre stress” kl. 9.30-12.00 
foregår i Avedøre Bibliotek og Kulturhus 
på nedenstående datoer: 26.9 - 3.10 - 
10.10 - 24.10 - 7.11 - 14.11 - 28.11 - 5.12.
Kurset ”Mindre stress” kl. 16.00-18.30 
foregår i Hvidovre Sundhedscenter på 
nedenstående datoer: 26.9 - 3.10 - 10.10 - 
24.10 - 7.11 - 14.11 - 28.11 - 5.12.

https://www.sundhedscentret


DEMENSVENLIGE HVIDOVRE 
MARKERER DEN INTERNATIONALE 

ALZHEIMERDAG I UGE 38
Den internationale Alzheimerdag markeres traditionen tro i uge 38 

med en række forskellige aktiviteter i Hvidovre. 

Hvidovre Kommune sæt
ter sammen med et netværk af 
frivillige demensvenlige ambassadører og 
Ældre Sagen Hvidovre fokus på demens og 
forebyggelse af demens. Det sker i den uge, 
hvor man andre steder i verden også mar
kerer den internationale Alzheimerdag.

-

-

Fra tirsdag d. 20. september vil der være 
forskellige aktiviteter. Alle interesserede 
er velkomne.
Du kan fx deltage i arrangementet ”Stærk 
hjerne – Stærkt netværk” torsdag d. 22. 
september kl. kl. 16.00 -18.30 i Aulaen, 
Avedøre Bibliotek og Kulturhus.

Her kan du opleve læge Ellen Garde for
tælle, hvordan vi kan styrke vores mentale 
færdigheder og derved bidrage til vores 
mentale reserver hele livet. 

-

Derudover vil klinisk diætist, 
Louise Thunbo fra Hvidovre 

Sundhedscenter, fortælle om kost og dens 
betydning for et godt liv med eller uden 
demens. 

Til arrangementet kan du også møde 
demenskoordinatorer, Ældre Sagen mfl. 
og høre om forskellige aktivitets- og pårø
rendetilbud i kommunen, Demensvenlige 
Hvidovre og Ældre Sagen Hvidovre. 
Arrangementet er gratis. Du kan tilmelde 
dig på sundhedscentret.nemtilmeld.dk 
eller du kan ringe til Hvidovre Sundheds
center på telefon: 3639 3737. 

-

-

Du kan læse flere detaljer i det foreløbige 
program her: demensvenlige.hvidovre.dk/
uge 38.
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http://www.demensvenlige.hvidovre.dk/
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LUNGEDAG I SUNDHEDSCENTERET 

onsdag 16. november kl. 15.00 - 18.00onsdag 16. november kl. 15.00 - 18.00

Omkring 700.000 danskere lever med en 
lungesygdom, men alt for mange ved det 
ikke selv. Symptomer som hoste, åndenød, 
slim kan nemlig forveksles med dårlig 
form eller alderdom.

Hvert år afholder Lungeforeningen i sam
arbejde med sundhedsprofessionelle og 
frivillige landet over den årlige LUNGEDAG.

I Hvidovre afholdes Lungedagen i Hvidovre 
Sundhedscenter, Hvidovrevej 272, onsdag 
16. november i tidsrummet mellem kl. 
15.00 og kl. 18.00. Her kan du kan få målt 
din lungefunktion og få en snak om dine 
lunger og få råd og vejledning i at leve et 
liv med en lungesygdom. Alle er velkomne. 

Det er gratis at deltage.
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BRUGER/PÅRØRENDE RÅD 
– HVAD ER DET?

Skrevet af Birthe Mingon

Der har i mange år  været Bruger/Pårøren
de Råd på Hvidovres Plejecentre.
Bruger/Pårørende Råd er et forum for dia
log på kommunens plejehjem, hvor be
boernes interesser og medbestemmelse 
bliver varetaget. I dialog med ledelsen 
drøfter rådene retningslinjerne for daglig
dagen på plejehjemmet, herunder pleje
og omsorgsindsatsen for generel kompe
tenceudvikling.

-

-
-

-
- 
-

 
Der har tidligere i 2019 været opstart på 
et Bruger/Pårørende Råd for Hjemme
plejeområdet, der var imidlertid proble
mer med opstarten, og derfor blev det 
besluttet at genoprette Rådet. 

- 
-

Den 26. april 2022 blev der holdt valg til 
kommunens Bruger/Pårørende Råd for 
hjemmehjælpsområdet. Der skulle vælges 
to brugere af hjemmehjælp og to pårøren
de til hjemmehjælpsbrugere. 

-

Rådets formål er at fungere som sparrings
partner, så der sikres de bedste forhold 
for modtagere af hjemmehjælp ud fra de 
politisk fastlagte rammer. 

-

Rådet giver brugere og pårørende en eks
tra mulighed for indflydelse og for at kom
me med forslag og ideer, som kan forbedre 
kvaliteten af hjemmehjælpen. 

-
-

Rådet holder som udgangspunkt 3 årlige 
møder. Rådet behandler ikke klager og 
personsager, men man kan jo godt hen
vende sig med en forespørgsel, der kan 
formuleres som en generel forespørgsel.

-

Der har været en del debat om hjemme
plejen. Vi håber, at vi med det nye Råd har 
mulighed for at samle op på misforståel
ser i og om hjemmeplejen.

-

-

På mødet den 26. april blev der valgt to 
brugerrepræsentanter: Birthe Mingon, der 
på det konstituerende møde blev valgt 
som formand, og Flemming Thøgersen. 
Der blev også valgt to repræsentanter for 
pårørende: Linda Nielsen og Peter Olesen.

Det første ordinære møde bliver holdt som 
et temamøde, hvor de spørgsmål, som 
var kommet frem på det konstituerende 
møde, vil blive belyst af den ansvarlige 
medarbejder. Der vil også blive drøftet 
mulighederne for borgernes ændring af 
tider, ligesom der skal drøftes, hvordan 
det kan gøres mere hensigtsmæssigt, når 
hjemmehjælpen må udskyde en aftale.
Vi ser frem til, at der aftales nogle proce
durer, som alle kan være tilfredse med, og 
at vi medvirker til gode forhold for hjem
mehjælpsbrugerne og medarbejderne.

-

-

  
  



HVIDOVREBIBLIOTEKERNE ANBEFALER:

Arrangementer 
Efterårets arrangementer på bibliotekerne 
indeholder en bred vifte af tilbud.
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30 foredrag med 
astrofysiker Anja C. Andersen, hvor hun giver et 
overblik over himmelrummet og indsigt i uni
versets udvikling. Undervejs bliver vi klogere på 
en række fænomener fra meteoritter til mørk 
energi og tyngdebølger, ligesom vi får et indblik 
i, hvor forsknings-fronten befinder sig i dag.

-

Onsdag den 5. oktober kl. 19.00
Mød forfatter, journalist og politisk kommenta
tor Thomas Larsen, som har forfattet den an
melderroste ”Monark og menneske” i anlednin
gen af Dronning Margrethes 50 års jubilæum 
som regent. Med afsæt i værket fortæller han 
om en dronnings liv og de søjler, det hviler på: 
familien, nationen, rigsfællesskabet, historien, 
troen og kunsten.

-
-

-

Onsdag den 23. november kl.19.30 kan du 
møde professor,socialantropologi og direktør 
for Nationalmuseet Rane Willerslev. Aftenens 
foredrag tager afsæt i ”En historie om menne
sket”, hvor Willerslev sammen med forskere fra 
Nationalmuseet, søger at nå ind til kernen af 
mennesket som et legende væsen. Om menne
skeslægtens begyndelse og en undersøgelse 
af konsekvenserne ved at opdele vores verden 
i arbejde og leg

-

-

Den 15. november 1972 åbnede Hvidovre 
Hovedbibliotek for første gang for offentlighe
den. Denne 50-års markering fejrer vi lørdag den 
12. november og på selve årsdagen tirsdag den 
15. november med sjove aktiviteter. Program 
følger i løbet af efteråret på hvidovrebib.dk.

-

Hvor og hvornår sker det? Alle arrangementer 
kan ses i folderen eller på HvidovreBibliote
kernes hjemmeside www.hvidovrebib.dk. Husk 
at købe billetter via vores hjemmeside eller på 
Hvidovre-Bibliotekerne..

-

Læsetips  - Store Kongensgade 23: et essay 
af  Søren Ulrik Thomsen. Erindringsessay fra 
den fremragende lyriker Søren Ulrik Thomsen, 

der laver nedslag i perioden, hvor han flyttede 
med forældrene fra Stevns til København.

Vittu af Iben Mondrup
Grønlandske Vitus bliver adopteret af Alice og 
Stig. Alice udvikler med tiden et symbiotisk og 
grænseoverskridende forhold til adoptiv-sønnen. 

Lenins bodyguard af Leif Davidsen
Sønderjyden Oskar bliver bodyguard for ingen 
ringere end den russiske revolutions frontfigur, 
Lenin. På den måde bliver han førstehånds-
vidne til den højspændte politiske periode, der 
ledte til skabelsen af Sovjetunionen.

Huset på Rivieraen af Natasha Lester
Paris under Hitlers besættelse af Frankrig påta
ger Éliane sig en farlig opgave. I 2015 gør Remy 
en opdagelse, der trækker tråde tilbage til Paris. 

-

Mit magiske træ af Rane Willerslev 
Rane Willerslevs betragtninger og følelser om 
fænomener i primært den danske natur. Bogen 
kan læses af alle med interesse for Willerslev 
som person og for den danske natur. 
(Læsetips fra folderen ”Sommerlæsning))

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
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Hvidovre Ældreråd 
Huset 
Hvidovrevej 253 B 
 
 
Formand: 
Birthe Mingon 
Gurrevej 10, st.tv. 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2830 8977 
bmingon@gmail.com 
  
Næstformand: 
Grete Hagedorn 
Oppegårdsvej 18 
2650 Hvidovre 
Tlf. 3649 5442 
gretehagedorn@webspeed.dk 
  
Kasserer 
Christian Thode 
Strandmarksvej 18, 4.tv. 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2177 1085 
christian@thode-family.dk 
  
Jørgen Nygaard 
Søstrand Alle 4 
2650 Hvidovre 
Tlf. 4041 7318 
joergennygaard@live.dk 
  
Inge-Lise Rasmussen 
Hvidovrevej 310 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2424 6141 
ingelisebrasmussen@gmail.com 
  
Peter Lougart 
Hvidovre Strandvej 46 
2650 Hvidovre 
Tlf. 6114 0611 
peterlougart@gmail.com 
  
Bent Aarrebo Pedersen 
Vestre Messegade 9 A 
2650 Hvidovre 
Tlf. 3647 0128 
Mobil 2323 0028 
aarrebo@adr.dk 
  
 
 
 

 
Lokalrådet Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formand 
Leif Hauballe Nielsen 
Åstrupgårdsvej 1 A 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2476 8787 
leif.hauballe@pc.dk 
 
Ulla Bilsbo 
Anker Hugger 
   
 
 Lokalrådet Risbjerg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formand 
Ellen Ellesgaard 
Berners Vænge 3, st.th. 
2650 Hvidovre 
Tlf. 41427484 
19ellen@mail-online.dk 
  
Inge Søby 
Birthe Mingon 
Grete Hagedorn 
Tommy Nielsen 
Lillian Sterup 
Annette Hansen 
Inge-Lise Rasmussen 
Stig Jørgensen  
Edith Lind 
Irene Schjødt 
Diddi Tapdrup 
Yvonne Fløjbo 
  
 
 
 

  
Lokalrådet Strandmark 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formand 
Peter Lougart 
Hvidovre Strandvej 46 
2650 Hvidovre 
Tlf. 6114 0611 
peterlougart@gmail.com 
  
Christian Thode 
Marianne Thode 
Margit Dam 
Wivie Groth 
Hans Jørgen Christiansen 
Jørgen Nygaard 
Niels Erik Madsen 
Carsten Bender 
 
 
Lokalrådet Avedøre 
 

Formand 
Ole Willumsen 
Strøbyholm 32 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2085 2571 
ole@obwillumsen.dk 
  
Birgit Willumsen  
Karen Margrethe Blichfeldt 
Karen Torp 
Bent Aarrebo Pedersen 
Henning Humle 
Marianne Hviid 
Elin Palm 
Lise-Lotte Dørge 
Grethe Vestergaard 
  

03-09-2021   09:06:4603-09-2021   09:06:46

Selvbestemmelse - særligt når du har behov for at modtage pleje og omsorg for 

Værdighed og respekt. Alle har brug for at blive mødt med respekt for at kunne 

Forebyggelse af ensomhed – særligt hos udsatte plejekrævende ældre.

Jeg er 65 år og har i 43 år arbejdet som sygeplejerske, heraf 26 år som hjemme-
sygeplejerske. 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.

Omsorg for ældre og medindflydelse for pårørende. 

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 

Hvidovre Enghavevej 42, st.tv.

03-09-2021   09:06:4203-09-2021   09:06:42

VALG TIL ÆLDRERÅDET ∙ 5

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

Det at være aktiv i frivilligt arbejde, hvor man kan gøre en forskel, har gennem 

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 Ældre-
råd. 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 

Strandmarksvej 18, 4.tv.

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 

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 

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.

René Tommy Langhorn, 74 år

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 kommu-
ne 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 

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 

Massivt behov for flere seniorvenlige boliger ved renovering eller nybygning af 

Flere plejeboliger tilpasset de ældres behov og udfordringer.
Flere ældre kræver ressourcer til de ældrepolitiske opgaver.

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 

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

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 

At vi selv er med til at beslutte om alt det, der betyder noget i vores hverdag.

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 idrætsfor-
eninger 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 me-
get 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 

Kommunen skal understøtte et aktivt liv for alle ældre, både krop og hjerne.
De bedst mulige livsvilkår, bl.a. gennem høj kvalitet i ældreplejen.

Jeg har altid været aktiv og søgt medbestemmelse. Fra studenterråd, studie-
nævn, fakultetsråd, og mine børns skolebestyrelse og forældreråd. Været aktiv 
tillidsmand. Blev pensionist sidste år (69år). Aktiv i foreningsliv. God dialog og 

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

Det at være aktiv i frivilligt arbejde, hvor man kan gøre en forskel, har gennem 

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 Ældre-
råd. 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 

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 

René Tommy Langhorn, 74 år

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 

At vi selv er med til at beslutte om alt det, der betyder noget i vores hverdag.

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 idrætsfor-
eninger 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 me-
get 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 

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 

Opførsel af flere senior- og ældreboliger, der er til at betale.

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 rus-
tet til at tage en periode til. Jeg har været formand de sidste par år og har der-
for 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 forvaltning-
erne og udvalgene på Rådhuset. Jeg kunne også godt tænke mig at fortsætte i 
bestyrelsen på et plejecenter samt i Bruger Pårørenderåd.

Ældrerådet er det naturlige bindeled mellem kommunen, private virksomheder og 
det frivillige foreningsliv. Jeg har erfaringer med et sådant samarbejde gennem mit 

tiviteter, min frivillige indsats i foreninger og aftensko-
ler, 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 tilret-
telægger, og hvor der er et fællesskab, hvor man er parat til at hjælpe hinanden. 
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ADRESSE- OG TELEFONLISTE FOR HVIDOVRE ÆLDRERÅD
OG OVERSIGT OVER LOKALRÅD

Formand: 
Jørgen Nygaard 
Søstrand Alle 4 
2650 Hvidovre 
Tlf. 4041 7318 
joergennygaard@live.dk

Næstformand: 
Anette Kou
Strandhavevej 43
2650  Hvidovre 
Tlf. 5047 4602
anettekou@gmail.com

Kasserer: 
Christian Thode
Strandmarksvej 18, 4.tv
2650  Hvidovre
Tlf. 2177 1085
christian@thode-family.dk

Redaktør: 
Marianne Hviid
Torndalsvej 19
2650  Hvidovre
Tlf. 5190 7067
marianne.hviid1@gmail.com

Bjarne Agerlin
Søliljevej 55
2650  Hvidovre
Tlf. 2040 3929
bjarneagerlin@gmail.com

Jens Juul
Grønbækvej 9
2650  Hvidovre 
Tlf. 4038 9654
jens_juul@hotmail.com

René Langhorn
Hvidovre Strandvej 85
2650  Hvidovre
Tlf. 3031 8117
langep@mail.dk

Lokalrådet Nord

Formand 
Flemming Thøgersen
Rebæk Søpark 15, 1.tv
2650  Hvidovre
tlf. 2463 2822
flemming.thogersen@
outlook.dk 
Leif Hauballe Nielsen

Anette Kou
Jens Juul
Ulla Bilsbo
Helge Riis
Kirsten Jønsson
Leif Hauballe Nielsen
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Hvidovre Ældreråd 
Huset 
Hvidovrevej 253 B 
 
 
Formand: 
Birthe Mingon 
Gurrevej 10, st.tv. 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2830 8977 
bmingon@gmail.com 
  
Næstformand: 
Grete Hagedorn 
Oppegårdsvej 18 
2650 Hvidovre 
Tlf. 3649 5442 
gretehagedorn@webspeed.dk 
  
Kasserer 
Christian Thode 
Strandmarksvej 18, 4.tv. 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2177 1085 
christian@thode-family.dk 
  
Jørgen Nygaard 
Søstrand Alle 4 
2650 Hvidovre 
Tlf. 4041 7318 
joergennygaard@live.dk 
  
Inge-Lise Rasmussen 
Hvidovrevej 310 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2424 6141 
ingelisebrasmussen@gmail.com 
  
Peter Lougart 
Hvidovre Strandvej 46 
2650 Hvidovre 
Tlf. 6114 0611 
peterlougart@gmail.com 
  
Bent Aarrebo Pedersen 
Vestre Messegade 9 A 
2650 Hvidovre 
Tlf. 3647 0128 
Mobil 2323 0028 
aarrebo@adr.dk 
  
 
 
 

 
Lokalrådet Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formand 
Leif Hauballe Nielsen 
Åstrupgårdsvej 1 A 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2476 8787 
leif.hauballe@pc.dk 
 
Ulla Bilsbo 
Anker Hugger 
   
 
 Lokalrådet Risbjerg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formand 
Ellen Ellesgaard 
Berners Vænge 3, st.th. 
2650 Hvidovre 
Tlf. 41427484 
19ellen@mail-online.dk 
  
Inge Søby 
Birthe Mingon 
Grete Hagedorn 
Tommy Nielsen 
Lillian Sterup 
Annette Hansen 
Inge-Lise Rasmussen 
Stig Jørgensen  
Edith Lind 
Irene Schjødt 
Diddi Tapdrup 
Yvonne Fløjbo 
  
 
 
 

  
Lokalrådet Strandmark 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formand 
Peter Lougart 
Hvidovre Strandvej 46 
2650 Hvidovre 
Tlf. 6114 0611 
peterlougart@gmail.com 
  
Christian Thode 
Marianne Thode 
Margit Dam 
Wivie Groth 
Hans Jørgen Christiansen 
Jørgen Nygaard 
Niels Erik Madsen 
Carsten Bender 
 
 
Lokalrådet Avedøre 
 

Formand 
Ole Willumsen 
Strøbyholm 32 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2085 2571 
ole@obwillumsen.dk 
  
Birgit Willumsen  
Karen Margrethe Blichfeldt 
Karen Torp 
Bent Aarrebo Pedersen 
Henning Humle 
Marianne Hviid 
Elin Palm 
Lise-Lotte Dørge 
Grethe Vestergaard 
  

Lokalrådet Risbjerg

Formand
Ellen Ellesgaard
Berners Vænge 3 st.th
2650  Hvidovre
tlf. 4142 7484
19ellen@mail-online.dk

René Langhorn
Birthe Mingon
Grete Hagedorn
Annette Hansen
Tommy Nielsen
Diddi Tapdrup
Yvonne Fløjbo
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Hans Jørgen Christiansen 
Jørgen Nygaard 
Niels Erik Madsen 
Carsten Bender 
 
 
Lokalrådet Avedøre 
 

Formand 
Ole Willumsen 
Strøbyholm 32 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2085 2571 
ole@obwillumsen.dk 
  
Birgit Willumsen  
Karen Margrethe Blichfeldt 
Karen Torp 
Bent Aarrebo Pedersen 
Henning Humle 
Marianne Hviid 
Elin Palm 
Lise-Lotte Dørge 
Grethe Vestergaard 
  

Lokalrådet Strandmark 

Formand
Wivie Bastian
Hvidovre Enghavevej 42 st.tv.
2650  Hvidovre
tlf. 4036 4789
wiwa1608@gmail.com

Jørgen Nygaard
Christian Thode
Marianne Thode
Niels Erik Madsen
Bjarne Agerlin
Rita Lougart
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Adresse- og telefonliste for Hvidovre Ældreråd og oversigt over lokalråd. 
pr. 1. februar 2018. 

  
Hvidovre Ældreråd 
Huset 
Hvidovrevej 253 B 
 
 
Formand: 
Birthe Mingon 
Gurrevej 10, st.tv. 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2830 8977 
bmingon@gmail.com 
  
Næstformand: 
Grete Hagedorn 
Oppegårdsvej 18 
2650 Hvidovre 
Tlf. 3649 5442 
gretehagedorn@webspeed.dk 
  
Kasserer 
Christian Thode 
Strandmarksvej 18, 4.tv. 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2177 1085 
christian@thode-family.dk 
  
Jørgen Nygaard 
Søstrand Alle 4 
2650 Hvidovre 
Tlf. 4041 7318 
joergennygaard@live.dk 
  
Inge-Lise Rasmussen 
Hvidovrevej 310 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2424 6141 
ingelisebrasmussen@gmail.com 
  
Peter Lougart 
Hvidovre Strandvej 46 
2650 Hvidovre 
Tlf. 6114 0611 
peterlougart@gmail.com 
  
Bent Aarrebo Pedersen 
Vestre Messegade 9 A 
2650 Hvidovre 
Tlf. 3647 0128 
Mobil 2323 0028 
aarrebo@adr.dk 
  
 
 
 

 
Lokalrådet Nord 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formand 
Leif Hauballe Nielsen 
Åstrupgårdsvej 1 A 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2476 8787 
leif.hauballe@pc.dk 
 
Ulla Bilsbo 
Anker Hugger 
   
 
 Lokalrådet Risbjerg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formand 
Ellen Ellesgaard 
Berners Vænge 3, st.th. 
2650 Hvidovre 
Tlf. 41427484 
19ellen@mail-online.dk 
  
Inge Søby 
Birthe Mingon 
Grete Hagedorn 
Tommy Nielsen 
Lillian Sterup 
Annette Hansen 
Inge-Lise Rasmussen 
Stig Jørgensen  
Edith Lind 
Irene Schjødt 
Diddi Tapdrup 
Yvonne Fløjbo 
  
 
 
 

  
Lokalrådet Strandmark 

 
 
 
 
 
 
 
 

Formand 
Peter Lougart 
Hvidovre Strandvej 46 
2650 Hvidovre 
Tlf. 6114 0611 
peterlougart@gmail.com 
  
Christian Thode 
Marianne Thode 
Margit Dam 
Wivie Groth 
Hans Jørgen Christiansen 
Jørgen Nygaard 
Niels Erik Madsen 
Carsten Bender 
 
 
Lokalrådet Avedøre 
 

Formand 
Ole Willumsen 
Strøbyholm 32 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2085 2571 
ole@obwillumsen.dk 
  
Birgit Willumsen  
Karen Margrethe Blichfeldt 
Karen Torp 
Bent Aarrebo Pedersen 
Henning Humle 
Marianne Hviid 
Elin Palm 
Lise-Lotte Dørge 
Grethe Vestergaard 
  

Lokalrådet Avedøre 

Formand
Allan Holm Pedersen
Vestre Kvartergade 6, 1.th
2650  Hvidovre
tlf. 2024 1678
holmhome@live.dk

Marianne Hviid
Jens Juul
Grethe Vestergaard
Ole Willumsen
Birgit Willumsen
Karen Torp
Bent Aarrebo Pedersen
Henning Humle
Elin Palm
Margit Dam
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mailto:joergennygaard@live.dk
mailto:anettekou@gmail.com
mailto:christian@thode-family.dk
mailto:marianne.hviid1@gmail.com
mailto:bjarneagerlin@gmail.com
mailto:jens_juul@hotmail.com
mailto:langep@mail.dk
mailto:flemming.thogersen@ outlook.dk
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mailto:holmhome@live.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

“estil synstest på 
louisnielsen.dk

Yes!
Gælder alle stel,
glas og tillægsydelser

25% til dig 
over 60?

Hvidovre

Frihedens Butikscenter · Tlf. 9632 5052

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
Wivie Bastian (Formand) telefon 4036 4789
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 velkommen i HUSET, Hvidovrevej 253B.

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 hentes på bibliotekerne og i ind
købscentrene, hvor Hvidovre Avisen ligger. 
Ældrerådets blad kan også læses og høres 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 2 gange om året, så er du 
med til at støtte det lokale ældrerådsarbejde. 
 
Næste nummer udkommer i marts 2023. 

På gensyn.

http://www.aeldreraadet.hvidovre.dk
mailto:bent.aarrebo@gmail.com
mailto:hvidovreaeldreraad@gmail.com
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