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Nu er vi igennem det meste af vinteren. 
De fleste coronarestriktioner er væk, så 
vi må håbe, at vi får et forår og en sommer 
uden corona. 

Alle aktiviteter er startet igen. Vi glæder 
os til, at vi i maj igen skal på vore fælles 
skovture. 

Vi har været på besøg hos Ömer Kuscu, 
som oprindeligt kommer fra Tyrkiet. 
Vi har fået en spændende artikel ud af 
det besøg. Blandt andet om hans tid, som 
kommunalpolitiker her i Hvidovre i 24 år. 

Vi vil også fremover have artikler om per-
soner og/eller organisationer, der har eller 
har haft betydning for Hvidovre. 
Bladet har nu fået flere sider. Næste blad, 
som udkommer ca. 1. september, vil også 
have denne store størrelse. 

Jeg håber, at vi ses på 
en af skovturene. 

Jørgen Nygaard 
Formand Hvidovre 

Ældreråd

DE FLESTE RESTRIKTIONER 
ER VÆK 



BORGMESTEREN 
HAR ORDET 
Af borgmester Anders Wolf Andresen 

3

Hvidovre har fået en ny kommunalbesty-
relse og en ny borgmester. Det er første 
gang, jeg via Ældrerådets blad har fornøj- 
elsen af at sende en hilsen til byens ældre 
og andre, der læser med. De fleste af jer 
har nok allerede læst og hørt lidt om mig, 
men som det sig hør og bør, når man møder 
hinanden første gang, vil jeg alligevel kort 
præsentere mig selv. 
Jeg er født og opvokset i Sønderjylland og 
har boet i Hvidovre i 16 år. Her mødte jeg 
min hustru Sabine, da vi begge som stude-
rende boede på Rebæk Søpark Kollegiet. 
Jeg er uddannet i statskundskab og har 
bl.a. arbejdet som konsulent på ældre- 
og sundhedsområdet i Kalundborg Kom-
mune. I 8 år har jeg siddet i Hvidovre 
kommunalbestyrelsen og de seneste fire 
år bl.a. i Ældre- og Sundhedsudvalget. 
Jeg glæder mig til at fortsætte det politi-
ske arbejde som borgmester. 

Ældreområdet fyldte meget i valgkampen. 
Det er et område, som har høj prioritet 
i kommunalbestyrelsen. Derfor kan jeg 
forsikre om, at der også vil være stor op-
mærksomhed på ældres forhold i Hvid-
ovre i årene frem. For mig er det vigtigt, 
at vi har en by, hvor generationerne trives 
sammen, hvor vi tager os godt af hinan-
den, og alle ved, at de bliver grebet af en 
omsorgsfuld hånd, hvis de får brug for det. 
Det er også vigtigt at have blik for, at vi alle 
er forskellige, og ældrelivet kan være fyldt 
med energi, aktivitet og fællesskab for 
nogle, mens det for andre ser helt ander- 
ledes ud. At skaffe mere tid og bedre pleje 
til de ældre, som har allermest brug for 
det, er noget af dét, jeg vil arbejde for. 
I de sidste to år har coronaen sat 

begrænsninger for os alle 
sammen. Det er gået særligt 
hårdt ud over de ældre. Man-
ge har oplevet at være afskåret 
fra venner og familie i længere tid. 
Bekymringen for at blive alvorligt syg 
har lagt en dæmper på både hverdagen og 
humøret. Kommunens ansatte i Hjemme-
plejen og på plejehjemmene har knoklet 
for at give den bedste service, omsorg og 
pleje til Hvidovres ældre under pandemi-
en. Det har været hårdt og meget udfor-
drende. Medarbejdere og ledere fortjener i 
den grad et skulderklap for deres indsats. 
De borgere, som fx har oplevet at få aflyst 
rengøring eller ændret tidspunktet for den 
sædvanlige hjælp, skal også her have en 
tak for tålmodigheden. 
Nu går vi inden længe ind i et forår, hvor 
coronaen forhåbentlig fylder mindre, så 
vi kan komme i gang med dét, der giver os 
glæde og energi. 
I den nye kommunalbestyrelse skal vi bl.a. 
se på, hvordan vi kan få flere fastansatte 
medarbejdere til ældreområdet. En ny 
servicebus-ordning beregnet til ældre og 
handicappede vil forhåbentlig komme i 
gang i 2022. Arbejdet med at skabe flere 
plejeboliger vil vi også have fokus på. Og så 
kan vi alle sammen glæde os til, at Kultur-
hus Risbjerggaard bliver indviet. 
Jeg er sikker på, at vi sammen kan gøre 
det til et rigtig godt møde- og kultursted 
for alle. 
Tillykke til det nye Ældreråd, som også er 
trukket i arbejdstøjet. På kommunalbesty-
relsens vegne kan jeg sige, at vi ser frem 
til et fortsat godt samarbejde. 

Venlig hilsen Anders Wolf Andresen 
Borgmester



Når dette blad udkommer, er der en ny borg-
mester i Hvidovre. Vi har allerede haft det 
første møde i den nye kommunalbestyrelse. 
Jeg glæder mig til at fortsætte mit politiske 
arbejde. Jeg kan love, at ældreområdet sta-
dig vil være et fokusområde for mig. 
Jeg er så stolt af, at vi i Hvidovre igennem 
mange år har prioriteret det gode ældreliv, 
og at vi i de tre årtier, jeg har siddet i kom-
munalbestyrelsen, mange gange har været 
de første med tiltag, der først senere er 
blevet indført på ældreområdet i andre kom-
muner. Ja, faktisk var vi den første kommune 
der fik et ældreråd! 

Hvidovre Ældreråd har hele vejen spillet en 
vigtig rolle og har været en væsentlig spar-
rings- og samarbejdspartner for både kom-
munalbestyrelsen og kommunens admini-
stration. Jeg vil gerne sende en stor tak for 
mange års godt samarbejde! 
Ældrerådet har været inde over en lang ræk-
ke politikker og handlingsplaner som en af 
landets første kommuner med ældrepolitik 
til en række senere politikker og strategier 
på området: Ældre- og Værdighedspolitik, 
Demenshandlingsplan og Pårørende-
politik. 
Ved hvert tiltag, hver ny politik eller hand-
lingsplan, er der fulgt penge med, så ord, 
visioner og værdier er blevet omsat til hand-
ling i hverdagen. Det har betydet utroligt 
meget for mig. 

Jeg ser tilbage på en tid som borgmester, 
som har været fantastisk spændende og 
god. Jeg er taknemmelig for den positive 
udvikling, vi oplever i Hvidovre – mindre 
arbejdsløshed, stabil og robust økonomi, 
bred opbakning til arbejdet med klima - og 
miljø, mange gode tiltag og tilbud til børn, 
unge og ældre – og hjælp til dem, der har 
brug for det, når livet er svært. 

Som I ved, er 
sundhed og 
forebyggelse 
noget af dét, der 
ligger mit hjerte al-
lermest nært, og jeg er 
glad for, at vi i Hvidovre 
har så mange tilbud, der 
kan være med til at forebygge både sygdom 
og ensomhed. Vi har både Sundhedscentret, 
Aktivitetscentret, Café Hjertetræet, Biblio-
tekscaféen, foreningslivet, forårsfester-
ne, skovturene, Det frivillige Ældrearbejde, 
Demensvenligt Hvidovre og meget mere. 
Jeg håber, at viften af tilbud fortsat vil være 
stor – og måske tilmed vokse i årene, der 
kommer. 
Jeg vil også gerne sige tak for, at der er ble-
vet taget så godt imod mig, når jeg er kom-
met rundt i byen. Så mange gode snakke 
har der været – både når vi har set hinanden 
enkeltvis, og når jeg har besøgt jeres fælles-
skaber rundt omkring. 

Jeg var 33 år, da jeg startede i kommunal-
bestyrelsen. Nu er jeg 62 år. For første gang 
har jeg for nylig kunnet stemme til Ældre-
rådsvalget. Mit engagement i det gode liv 
for seniorerne i Hvidovre bliver bestemt ikke 
mindre af, at jeg ikke længere er borgmester. 
Tværtimod ser jeg frem til at fortsætte dia-
logen om det gode ældreliv i kommunal-
bestyrelsen og med jer, som jeg møder rundt 
omkring. Lige nu glæder jeg mig til, at vin-
teren snart er omme. Jeg håber, at I alle får 
et dejligt forår med alt, hvad der hører til af 
forårsfester, skovture, samvær og solskin. 
Endnu engang tak for samarbejdet til alle 
ældrerådene gennem årene og tillykke og 
held og lykke med arbejdet i det nye 
Ældreråd. 

De bedste hilsner Helle Adelborg

TAK FOR MANGE ÅRS 
GODT SAMARBEJDE! 
Helle Adelborg, Fhv. borgmester 
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2022 I CENTER FOR 
SUNDHED OG ÆLDRE 
Nicolai Kjerms, Centerchef for Sundhed og Ældre 

Nu viser kalenderen 2022. For mange giver 
årets første uger anledning til at kigge 
frem på alt det gode, som venter forude i 
et nyt år. Det kan være en længe planlagt 
ferie, en rund fødselsdag eller en årlig, 
tilbagevendende begivenhed, som f.eks. 
skovturene. Særligt skovturene forventer 
vi at kunne gennemføre i år. Vi håber, at 
I glæder jer til at køre afsted i busserne 
med højt humør med kurs mod Gyrstinge 
Skovkro. 

Fortsat udvikling af det samlede 
sundheds- og ældreområde 
I Center for Sundhed og Ældre kigger vi 
også frem på det spændende arbejde, som 
venter i det nye år. Lige inden vi vinkede 
farvel til 2021, fik Hvidovre et nyt politisk 
styre med en ny borgmester og kommu-
nalbestyrelse i spidsen. Det bliver spæn-
dende at følge og ikke mindst påvirke 
samt samarbejde med den politiske led- 
else om realisering af de mange ambi-
tioner og mål, som vil præge Hvidovres 
udvikling de kommende år. En ting er dog 
sikkert; i 2022 fortsætter vi arbejdet med 
at udvikle det samlede sundheds- og ældre- 
område i Hvidovre. Det sker bl.a. gennem 
flere borgerrettede initiativer så som 
etablering af en udendørs værkstedsplads, 
spisefællesskaber på plejehjemmene og 
en fotoklub i Aktivitetscenteret. Ligeledes 
vil vi have fokus på samarbejdet mellem 
borgere og fagprofessionelle, hvor vi alle-
rede har flere projekter i støbeskeen, heri-
blandt gennemførelse af undersøgelser af 
brugertilfredshed. 

Udvikling af det samlede sundheds- og 
ældreområde handler også om at forholde 
sig åbent overfor nye potentialer, der kan 
være med til at løfte og understøtte vores 

kerneopgaver. Der hersker ingen tvivl om, 
at særligt teknologiens udvikling vinder 
frem i denne tid, senest under Coronaned- 
lukningerne, hvor teknologien har spillet 
en væsentlig rolle i udførelsen af visse 
kerneopgaver, herunder den ambulante 
genoptræning. Det har gjort os nysgerrige 
på, hvilke andre teknologiske løsninger, 
som vil være meningsfulde at anvende i 
kommunens mangeartede tilbud, samtidig 
med at der ikke bliver gået på kompromis 
med kvaliteten af kerneopgaverne. Mulig-
hederne er mange – alt fra telemedicin-
ske løsninger og digitale fællesskaber til 
sansestuer og interaktive selvbetjenings-
løsninger. 

Rekrutteringsudfordringer på ældreområdet 
I 2022 er arbejdet i Center for Sundhed og 
ældre i høj grad også præget af de lands-
dækkende rekrutterings- og fastholdelses- 
udfordringer, der lige nu præger ældre-
plejen i hele Danmark. Der ligger derfor et 
vigtigt arbejde i, hvordan vi får rekrutteret 
– og ikke mindst får fastholdt - velkvalifi-
ceret personale, så vi er tilstrækkeligt med 
personale til at løfte kerneopgaverne. For 
at imødekomme de øgede rekrutterings-
udfordringer, er der, i budgettet for 2022, 
oprettet en pulje på 1 mio. kr. til etablering 
af øgede praktikmuligheder, flere voksen-
elevforløb, fritidsjob og lønsum til fasthol-
delse af medarbejdere på hele sundheds- 
og ældreområdet. 

Det bliver et travlt år i Center for Sund-
hed og Ældre, men sådan forholder det 
sig oftest, når vi griber de muligheder og 
udfordringer, som et nyt år bringer. Vi er 
overbeviste om, at det medvirker til at øge 
kvaliteten af kerneopgaven.
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Hvidovre Motionscenter havde sidste år 50 
års jubilæum. Så de har god erfaring i vores 
allesammens motionscenter. En erfaring, vi 
som Hvidovreborgere kan trække på. Jeg er 
selv bruger af Motionscentret. 
En glad bruger endda. Glad for den venlige 
atmosfære, man kommer til man går igen. 
Der er mange maskiner, målrettet bestemte
 muskelgrupper. Men egentlig vil jeg bare 
fortælle om mit første møde med Hvidovre 
Motionscenter. 
Da jeg første gang kom i Motionscentret, 
virkede det lidt overvældende med alle de, 
for mig, ukendte maskiner og redskaber. 
Jeg talte med de meget imødekommende 
instruktører bag skranken. 

Da jeg var helt ukendt med brugen af ma- 
skinerne, blev vi enige om, at det var en 
god ide at starte med en gennemgang af 
maskinerne og et personligt program lagt 
ud fra, hvor jeg var lige nu rent fysisk. 
Jeg bookede en sådan gennemgang. 
Et træk, jeg aldrig har fortrudt. Jeg er nu 
kommet i Motionscentret i vel ca 4 år. 

En opstart med undervisning i maskinerne 
og efterfølgende programlægning koster 
kr. 75. En rigtig god og fornuftig opstart. 
Derefter køber man et klippekort til kr. 120 
for 8 klip. Det er kr. 15 pr. gang. 
Enkeltbillet kan også købes for kr. 30. 
Motionscentret tilbyder også holdtræning 
med mange discipliner. Bl.a. kan nævnes 
motionsgymnastik, zumba, gigthold og 
andet. At deltage i disse hold koster blot 
et klip på klippekortet. 
Hvidovre Motionscenter er målrettet mod 
pensionister, efterlønnere, ledige og bor-
gere med særlige behov. Åbningstiden er 
hverdage fra kl. 7.00 - 14.00. 
Jeg kan varmt anbefale, at man aflægger 
Motionscentret et besøg og taler med 
instruktørerne om at komme igang. 
Jeg kan love, at man efter en gang træ-
ning er træt, men meget tilfreds. Man kan 
mærke fra gang til gang, at det nytter noget 
at træne/motionere. Prøv det! 
Kontakt: Hvidovre Motionscenter, 
Sollentuna Alle 1, tlf 3649 1803 

Skrevet af Marianne Hviid
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Den 5. januar 2022 konstituerede det nye Ældreråd sig. 
Ældrerådet består af 7 medlemmer 

VALG TIL ÆLDRERÅDET ∙ 9

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 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.

Jørgen Nygaard, 70 år 
Søstrand Allé 4

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 ak 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. 

Flemming Thøgersen, 78 år
Rebæk Søpark 15, 1.tv.
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Jørgen Nygaard 
Formand 

6 ∙ VALG TIL ÆLDRERÅDET

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 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.

Anette Kou, 65 år
Strandhavevej 43 

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. 

Wivie Bastian, 76 år
Hvidovre Enghavevej 42, st.tv.
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Anette Kou 
Næstformand 

VALG TIL ÆLDRERÅDET ∙ 5

Mine mærkesager er:
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.

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 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 
det bedre hvis muligt.

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

Mine mærkesager 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.

René Tommy Langhorn, 74 år
Hvidovre Strandvej 85
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Christian Thode 
Kasserer 

8 ∙ VALG TIL ÆLDRERÅDET

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 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 
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.

Marianne Hviid, 67 år 
Torndalsvej 19

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 nød-
vendige 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.

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

VALG TIL ÆLDRERÅDET ∙ 7

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.

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.

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

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 huma-
nitær forening i  Hvidovre, som yder hjælp til socialt udsatte, har kendskab til 
de udfordring er, som  senior er ne i Hvidovre har i hverdagen, og jeg vil gerne 
være med til at forbedre det.

Ebbe Bay, 76 år
Doras Alle 11  
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Ebbe Bay

VALG TIL ÆLDRERÅDET ∙ 5

Mine mærkesager er:
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.

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 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 
det bedre hvis muligt.

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

Mine mærkesager 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.

René Tommy Langhorn, 74 år
Hvidovre Strandvej 85
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René Langhorn

4 ∙ VALG TIL ÆLDRERÅDET

Mine mærkesager er:
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 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 
fælles løsninger og omsætte ord til handling.

Bjarne Agerlin, 64 år
Søliljevej 55

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, studie-
nævn, 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.

Jens Juul, 70 år
Grønbækvej 9
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Bjarne Agerlin 

Suppleanter i valgt rækkefølge: 
Jens Juul 

Wivie Bastian 
Flemming Thøgersen 

Ulla Bilsbo 
Diddi Tapdrup 

Allan Holm Pedersen 

Ældrerådet vælges for 4 år ad gangen. 
Det nye Ældreråd er trådt i kraft og konstitueret den 5. januar. 

Funktionsperioden er så frem til 31. december 2025. 

Ud over de 7 medlemmer blev der også valgt 6 suppleanter, 
der i valgt rækkefølge træder til, hvis et medlem går ud af 

rådet inden valgperioden ophører. 

I alt afgivne personlige stemmer 5.393 . . . . . .

Blanke stemmer  432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I alt afgivne stemmer  5.842 . . . . . . . . . . . . . . .

Stemmeprocent 47,4%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SÅDAN ER RESULTATET 
AF ÆLDRERÅDSVALGET 
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DET NYE ÆLDRERÅD 

Det nye Ældreråd er nu konstitueret. Det var et godt og spændende valg. 
Det nye Ældreråd fortsætter med stor fornyelse. 3 af de oprindelige med-
lemmer Jørgen Nygaard, Christian Thode samt Marianne Hviid er fortsat i 
Ældrerådet. 

Vi hilser Anette Kou, Ebbe Bay, René Langhorn samt Bjarne Agerlin velkommen 
som nye medlemmer. Vi ser frem til et godt samarbejde de næste 4 år. 

Vi siger tak for godt samarbejde til Bent Aarrebo Pedersen, Birthe Mingon 
og Grete Hagedorn. De genopstillede ikke til Ældrerådsvalget. Også en stor 
tak til Wivie Bastian, der nu er suppleant. 

En stor velkomst skal også lyde til de 6 suppleanter. De træder ind i 
Ældrerådet, hvis nogen af de siddende medlemmer forlader deres plads 
i Ældrerådet. 

Alle plejehjemmene, rehabiliteringscentret samt de hjemmeboende har en 
repræsentant fra Ældrerådet siddende i Bruger/Pårørenderådene. 

Desuden har Aktivitetscentret en ældrerådsrepræsentant i Brugerrådet. 
De 4 lokalråd: Nord, Strandmark, Risbjerg samt Avedøre har alle mindst 
én repræsentant fra Ældrerådet siddende i Rådet. 

Ældrerådets forretningsorden er blevet fastsat på Ældrerådets konstitue-
ringsmøde den 5. januar. Forretningsordnen beskriver Ældrerådets interne 
arbejdsfordeling af opgaverne.
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Valg og konstituering af Ældrerådets medlemmer 
og suppleanter i bruger- og pårørenderådene 
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Dybenskærhave Plejehjem 
Ældrerådet: Marianne Hviid 

Suppleant: Jens Juul 

Strandmarkshave Plejehjem 
Ældrerådet: Bjarne Agerlin 
Suppleant: Wivie Bastian

Krogstenshave Plejehjem        
Ældrerådet: Ebbe Bay 

Suppleant: Diddi Tapdrup 

 Søvangsgården       
Ældrerådet: Jørgen Nygaard 

Suppleant: Allan Holm 

Svendebjerhave 
Rehabiliteringscenter  
Ældrerådet: Anette Kou 

Suppleant: Flemming Thøgersen 

Hjemmeboende borgere 
Ældrerådet: Christian Thode 

Suppleant: Wivie Bastian 

Aktivitetscentret 
Ældrerådet: René Langhorn 

Suppleant: Ulla Bilsbo 

Ældrerådsmedlemmer og -suppleanter i lokalrådene 

Avedøre Lokalråd      
Ældrerådet: Marianne Hviid 

Suppleant: Allan Holm 

Nord Lokalråd 
Ældrerådet: Ebbe Bay og Anette Kou 

Suppleant: Flemming Thøgersen 
og Ulla Bilsbo

Risbjerg Lokalråd                                                            
Ældrerådet: René Langhorn 
Suppleant: Diddi Tapdrup 

og Jens Juul 

 Strandmarken Lokalråd       
Ældrerådet Bjarne Agerlin, 

Christian Thode og Jørgen Nygaard 
Suppleant: Wivie Bastian



Dette er året, hvor vi igen kan genoptage 
vores savnede skovture. Traditionen tro 
har Hvidovre Kommune i samarbejde med 
Ældrerådet og De Frivillige Ældre arrange-
ret årets skovture for kommunens pensio-
nister. 

3. gang er lykkens gang. Vi har de sidste to 
år planlagt skovturene til Gyrstinge Skov-
kro, som ligger i idylliske omgivelser mel-
lem Ringsted og Sorø. Turen vil gå gennem 
det smukke Midtsjælland. 

Årets menu er kalvesteg stegt som vildt 
med surt, sødt og waldorfsalat. Desserten 
er chokolade brownie med vaniljeis. Der 
sluttes af med kaffe og lagkage. Inkluderet 
i prisen er en genstand efter eget valg (øl, 
sodavand eller vin). 

Der vil som sædvanlig være hyggemusik 
under spisningen. Efter middagen er der 
mulighed for en spadseretur eller en tur 
på dansegulvet, når vores husorkester 
spiller op til dans. 

SKOVTURE 2022 
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SOMMERUDFLUGTERNE KØRES I ÅR 
PÅ FØLGENDE OTTE DAGE 

TIRSDAG 3. MAJ 

TORSDAG 5. MAJ 

TIRSDAG 10. MAJ 

MANDAG 16. MAJ 

ONSDAG 18. MAJ 

TIRSDAG 24. MAJ 

TIRSDAG 31. MAJ 

TORSDAG 2. JUNI



Der er afgang kl. 9.00 (bag ved Rådhuset). 
Arrangementet på kroen slutter ca. 
kl. 16.00. Derefter går turen hjemad. 
Vi forventer at være tilbage i Hvidovre 
ca. kl. 17.00. 

Der vil på udvalgte afgange være handicap-
busser med. 
Det Frivillige Ældrearbejde og Ældrerådet 
sidder klar ved telefonerne med billetsalg 
til bevægelseshæmmede. Dette telefon 
billetsalg vil foregå mandag den 14. marts 
og onsdag den 16. marts kl. 10.00 - 12.00 
på tlf.: 6133 3708 (Ældrerådet) eller tlf.: 
3649 6966 (Det frivillige Ældrearbejde). 

Beløbet for billetterne betales enten på 
mobilpay: 809100 eller på netbank: 
Reg. nr. 7134 konto 0001078351 

Dette billetsalg kan kun bruges af hjemme-
boende borgere med nedsat bevægelse, 
som har brug for kørestol, rollator eller stok. 

Billetten koster kr. 200,-. 
Det øvrige billetsalg foregår fra Kometen 
(tidligere Medborgersal) mandag den 4. 
april kl. 10.00 - 12.00. OBS!! Der kan kun 
betales med mobilpay eller kontanter. 

Legitimation dvs. pensionistkort eller 
sygesikringskort skal forevises. Man kan 
kun deltage i én udflugt. 

Der kan kun købes 4 billetter pr. person. 
Der skal kunne fremvises gyldigt legitima-
tion for samtlige købte billetter. 
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aute irure dolor in in voluptate 
nulla pariatur. est laborum.anim id est laborum. 

nulla pariatur. est laborum.mollit anim id est laborum. 

NEWS ART DESIGN CULTURE 

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

CONTEMPORARY ART 

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

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. 

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

MAGAZINE 

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

WEB DESIGN AWARDS



Ja sådan lyder overskriften. Og den vej er 
ganske lang med tog. 

Det tog for 50 år siden 7 samfulde døgn. 
Ældrerådsformand Jørgen Nygaard og jeg 
har været til kaffe komsammen hos Ömer 
Kuscu og hustru Makbale. Det var super 
hyggeligt. Vi takker for den gæstfrie mod-
tagelse. 
Snakken gik frit og ukompliceret. Nu vil 
jeg simpelthen lade Ömer selv fortælle sin 
historie. 

”Jeg kommer fra landsbyen Avsinci Köyü 
i Konya provinsen. Vi var 5 søskende. Min 
mor var enke, så det var fattige kår. Hele 
familien levede i en lerklinet hytte, hvor vi 
indendørs boede både dyr og mennesker. 
Det var trangt og fattigt. 
Da jeg var 18 år, blev jeg via den danske 
ambassade tilbudt arbejde i Danmark. 
Jeg tog afsted for at lette tingene for min 
mor og søskende. Jeg kendte intet til Dan-
mark og var en ung mand helt uden livs- 

erfaring. Jeg kunne kun tale det tyrkiske 
sprog. Flybilletter var meget dyre dengang. 
Så fly var helt uden for min rækkevidde. 
Men toget kunne jeg tage. 7 dage og 7 
nætter tilbragte jeg i toget for at komme 
til Københavns Hovedbanegård. 

Jeg fandt med besvær til Vallensbæk, hvor 
den virksomhed, der på forhånd havde an-
taget mig, lå. De havde sørget for en bolig 
til mig. Det var en trædrejervirksomhed. 
Jeg var der i 7 gode år. Sidenhen kom jeg 
til en metalfabrik, hvor jeg var i 10 år. 
Der lærte jeg at svejse. 

Jeg havde undervejs via mine kollegaer 
og gode danske venner lært det danske 
sprog. Lært det så godt, at politiet i 1986 
tilbød mig job som tolk. Jeg tog den kræ-
vede tolkeeksamen på Handelshøjskolen 
og startede som selvstændig tolk. 

Jeg havde fundet mig så godt til rette i 
Danmark, at jeg vidste, det var her, jeg ville 
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VEJEN FRA TYRKIET 
TIL HVIDOVRE... 



bo og være resten af mit liv. Kort sagt, 
Danmark var blevet mit land. Jeg var 
undervejs blevet gift med en pige fra min 
tyrkiske landsby. Derfor søgte jeg om 
familiesammenføring her i Danmark. 

Min kone kom til Danmark og har som jeg 
lært at tale dansk via arbejdsmarkedet og 
gode danske venner. Også min kone faldt 
meget hurtigt til i Danmark. Og vil som jeg 
blive i Danmark resten af livet. Her har vi 
jo også vores 6 dejlige børn. Som alle har 
fået gode uddannelser og er meget aktive 
på arbejdsmarkedet. 

Jeg kom til Hvidovre i 1975. Så jeg har været 
Hvidovreborger i næsten 50 år. Jeg har lagt 
mange kræfter i Hvidovre på både fritids-
fronten indenfor idræt og i aktiv politik 
som kommunalpolitiker i 24 år. Det, der 
har drevet mig, er min glæde ved at være 
her, hvor jeg er sammen med min kone, 
børn og børnebørn. 

Nu er jeg gået på pension, men er stadig 
aktiv i old boys fodbold. 
Jeg elsker at lege med bolden sammen 
med ”drengene”. Jeg plejer også stadig 
min interesse for politik, dog ikke i kom-
munalpolitik mere. 

Min kone er stadig aktiv på arbejdsmarke-
det og passer sit arbejde. 

Jeg har altid været og vil altid være meget 
glad for mit liv i Danmark. I Danmark har 
jeg mit liv og mit hjem. Her hører jeg til.” 

Tak til Ömer for at fortælle sin historie. 

Det var meget spændende at lytte til 
Ömers beretning. Både Jørgen og jeg, 
Marianne har nydt denne rundbords-
samtale. 

Marianne Hviid
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NYT FRA AKTIVITETS-
CENTERET I HVIDOVREGADE 
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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

Foråret er lige om hjørnet. Nu hvor vi går 
de lysere tider i møde, er der god mulighed 
for at kigge forbi Aktivitetscentret i Hvid-
ovregade 49. 

Her er der mulighed for, at du kan deltage 
gratis på et af de mange hold, som vores 
dygtige holdledere tilbyder, og blive en del 
af et eller flere fællesskaber. Aktivitets-
centret byder på mange forskellige aktivi-
teter, lige fra billard, petanque til kreative 
malerhold, debatgrupper, hyggelige nørk-
lehold, ligesom IT-hold også er velbesøgte. 
Vi har også en række forskellige bevægel-
seshold i vores skønne gymnastiksal, bla. 
træning og linedance. 

Nyt hold for fotointeresserede 
Et nyt onsdagshold er startet for seniorer 
med interesse for fotografering. Onsdage 
kl. 10.00 mødes de i Lav Riddersal i Akti-
vitetscentret – kig endelig forbi og få en 
snak med holdleder Tommy Gjøl eller en af 
de andre fra holdet, hvis du savner nogle 
at dele din fotointeresse med. 

Går du selv og har en god ide eller aktivite-
ter, du vil dele med andre, så kontakt vores 
aktivitetsmedarbejdere Kate eller Kimie, 
som kan hjælpe dig med, hvordan du får 
startet dit hold op. 

Grønne fingre? 
Har du grønne fingre, ekstra tid og lyst til 
at være med omkring grønne aktiviteter i 
vores dejlige have? Så har Daghøjskolen for 
borgere med demens i det tidlige stadie 
spændende grønne aktiviteter, hvor der 
altid er plads til flere med interesse for 
grønne haveprojekter. Der er blandt andet 
højbede, hvor vi dyrker krydderurter. 
Vi skal i foråret have høns i haven. 
Du kan kontakte Daghøjskolens medarbej-
dere på tlf. 4175 0790/4175 0791 og høre 
mere om dine muligheder for at blive en 
del af det grønne fællesskab i Aktivitets-
centrets have. 

Kom med til fest 
Brugerrådet i Aktivitetscentret har blandt 
andet planlagt en dejlig påskefrokost 7. 
april og en sommerfest 17. juni. Til bruger- 
rådets fester er alle velkomne. Du kan 
se opslag med menu og priser i Aktivi-
tetscentret, ligesom du køber billetter til 
festerne i cafeen. Du kan også læse om 
de kommende fester i Aktivisen, som er et 
gratis blad for Aktivitetscentrets brugere. 
Næste udgivelse af Aktivisen kan hentes i 
Aktivitetscentret fra 1. marts. 
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Frivillig i Daghøjskolen i Hvidovre

Har du grønne fingre og ekstra tid i kalenderen? Lyst til at lave grønne aktiviteter 
sammen med andre, der kan bruge en ekstra hånd? 

Kan du nikke ja til ovenstående, er vi lige stedet for dig. 

Daghøjskolen i Hvidovre er et aktivitetstilbud til mennesker med let til moderat demens, 

som gennem meningsfulde aktiviteter og socialt samvær søger at vedligeholde trivsel og 

funktionsniveau i hverdagen. Vi holder til i Aktivitetscentret i Hvidovre, et levende hus med 

mange forskellige brugere, som alle har glæde af husets have.

Vi udvikler hele tiden den grønne profil, og i Daghøjskolen har vi særligt fokus på at

inddrage naturens rehabiliterende kræfter. Det gør vi gennem udvikling af aktiviteter i 

vores skønne have og udbygning af selve haven. Til det kan vi godt bruge flere hænder, 

idéer og input, og derfor søger vi folk som dig.

Du bestemmer helt selv, hvor ofte og hvor meget, du er med. Det kan f.eks. være, du har 

lyst til at være med til at bygge et højbed, lave mad på bål, har gode ideer til nye aktiviteter 

eller har lyst til at komme og luge eller vande. Det finder vi ud af sammen alt efter dine 

interesser og ressourcer. 

Ønsker du at være med til at lave grønne aktiviteter sammen med vores demensramte 

borgere, tilbydes du gratis deltagelse i introduktionskursus om demens. Ligesom vi gerne 

deler ud af vores viden og erfaring. Vi er 2 Daghøjskolemedarbejdere, der leder tilbuddet,

som har den nødvendige faglige viden og erfaring, så dette forventes ikke af dig.

Tror du dette kunne være noget for dig, kan du kontakte Daghøjskolemedarbejderne Maya 

og Katarina på 41750790 / 41750791 
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En KOL-diagnose 
kan være hård at 

få, men man kan 
faktisk gøre me-

get for at mindske 
symptomerne. Det 

ved 73-årige Lilian 
Schultz, som selv lever 

med KOL og har fået en 
langt bedre livskvalitet 

efter et forløb i Hvidovre 
Sundhedscenter. 

Hun vidste det egentlig godt: 
Den manglende energi, ånde-

nøden og den vedvarende hoste var ikke 
gode tegn. Men 73-årige Lilian fra Hvidovre 
var ikke meget for at gå til lægen, for hun 
var vant til at klare sig selv. 
Til sidst overgav hun sig dog. Efter puste-
prøve hos lægen og undersøgelse på 
hospitalet var beskeden klar: Lilian har 
lungesygdommen KOL. Hun blev derfor 
henvist til et KOL-forløb hos Hvidovre 
Sundhedscenter. Det er hun lykkelig 
for i dag.

- Jeg kan pludselig mere i hverdagen. 
Mine børn har bemærket, at jeg går hur-
tigere, end jeg plejede. Nu kan jeg også 
bære mit vasketøj fra kælderen op til 
1. sal. Det kunne jeg ikke før, fortæller 
Lilian med et stort smil. 

En udbredt sygdom 
Lungeforeningen anslår, at 320.000 dan-
skere har KOL, men at kun halvdelen ved 
det, fordi de resterende ikke har fået diag-
nosen. Blandt andet derfor laves der hvert 
år en stor Lungedag – sidste år var det 
den 17. november - hvor der var fokus på 
sygdommen og alt det, man kan gøre for 
at afhjælpe den. 

Der er nemlig meget, man kan gøre for 
at mindske symptomerne. Det mærkede 
Lilian også på sin egen krop, efter hun 
startede på et gåhold og begyndte at 
træne i Sundhedscentret.
- Jeg fik en helt anden energi. Det med at 
gå var ikke rigtig noget, jeg havde dyrket 
før, men på gåholdet gik jeg sammen med 
nogle fantastiske mennesker. Det var bare 
rigtig hyggeligt. Vi gik i et tempo, hvor alle 
kunne være med, fortæller Lilian. 
Undervejs i forløbet blev hun også moti-
veret til at stoppe med ryge, selvom hun 
havde røget, siden hun var 16 år. 

En flot fremgang 
I Sundhedscentret er man glade for Lilians 
fremgang. Det er netop det, der er for-
målet med det KOL-forløb, som hun har 
været igennem.
- Lilian har gennemgået en kæmpe udvik-
ling. Det er ikke sket på et par uger, men 
er sket i et tempo, som har passet til 
Lilian. Og det lægger vi stor vægt på, for 
det handler om at finde de gode vaner, der 
passer til deltagernes hverdag. 
Selvom man har fået KOL, er der nemlig 
rigtig meget, man kan gøre for at forbed-
re sin livskvalitet, siger Jeanett Guldager 
Olsen, der er fysioterapeut og KOL-koor-
dinator i Hvidovre Sundhedscenter. 

Ud over tilbud om træning får deltagerne 
også undervisning om kost og tilbud om 
rygestop, ligesom det sociale samvær med 
de øvrige deltagere også bliver vægtet højt. 

Fortsætter de gode vaner 
Lilian Schultz er nu færdig med sit forløb 
i Sundhedscentret, men hun fortsætter 
sin træning derhjemme og går ture – ofte 
kommer hun op på 6.000-7.000 skridt om 

LILIAN FIK HJÆLP TIL 
SIN KOL: 
Jeg kan pludselig mere i hverdagen 
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HAR DU SET DET NYE 
DEMENSSYMBOL? 

dagen. Og så har hun meldt sig til Hvid-
ovres lungekor ’Pust’– et kor for borgere 
med lungesygdomme.
- Det er så fantastisk. Jeg bliver så glad af 
at synge. Jeg synger ikke særlig godt, men 
det behøver man heller ikke at kunne for 
at være med. Det skulle være så godt for 
lungerne at synge, smiler Lilian. 
Hun blev testet ved start og i slutningen af 
sit træningsforløb. Resultaterne viser, at 
hun er blevet stærkere i sine ben og mere 
udholdende. Hun hoster også mindre, har 
mindre slim i lungerne, mindre åndenød 

og har fået mere energi. Så opfordringen 
fra Lilian er klar: Har man problemer med 
sin vejrtrækning og mistanke om KOL, så 
få det undersøgt:
- Gør det! Selvom man har fået KOL, så er 
der noget at gøre, og der er så mange gode 
tilbud her fra Sundhedscentret. De har 
virkelig hjulpet mig meget, siger hun. 

Man kan læse mere om KOL-tilbud fra 
Sundhedscentret på 
www.sundhedscenter.hvidovre.dk 
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Læs mere om symbolet på demensvenligtdanmark.dk/en-haandsraekning

Det nationale demenssymbol, Hånds-
rækningen, er et frivilligt hjælpeværktøj, 
der skal gøre det mere trygt at færdes i 
det offentlige rum for dig, der har en de-
menssygdom. Symbolet skal signalere til 
omverdenen, at der kan være brug for lidt 
mere tid, tålmodighed og nogle gange en 
hjælpende hånd. 

Symbolet fås i en kit-løsning som består 
af fem genstande: pin/nål, nøglering, kli-
stermærker og en nøglesnor med kort. 

Få et gratis kit med demenssymbolet 
Hvidovre Kommune har 25 kits til 
udlevering efter ”først til mølle” prin-
cippet – til dig, der ønsker at afprøve 
symbolet. 

Kontakt Hvidovre Sundhedscenter 
for aftale om udlevering på telefon 
36 39 37 37. 
Det er også muligt at bestille gratis 
demenskit igennem Ældresagen eller 
Alzheimerforeningens webshop. 

http://www.sundhedscenter.hvidovre.dk
http://demensvenligtdanmark.dk/en-haandsraekning


Desværre er der, grundet de høje Covid-19 
smittetal, ikke så forfærdelig meget nyt. 
Men vi kan da nævne et par ting: 

Kontoret. Vores kontor i HUSET har været 
lukket fra starten af december. Det er nu 
åbent igen, både på telefon og personlig 

henvendelse. Mandag og onsdag fra 10 til 
12. Telefon 36 49 69 66 

”Vild med dans”. Dette arrangement afholdes i 
Aktivitetscentret i starten af de tre vintermåne-

der. Det gik fint i oktober, november og december, 
dog med lidt begrænset antal deltagere. ”Dansen”, 

der skulle være afholdt 9. januar, måtte vi desværre 
aflyse, under hensyn til det høje smittetal. 

Forårsfesten. Frivillige Ældre´s Forårsfest skulle være af-
holdt i marts 2020. Det hele var ”klappet og klart” men Coro-

na kom i vejen. Desværre måtte vi aflyse både det år og i 2021. 
Kometen er booket til 8. marts. Det vil blive annonceret i Hvidovre 

Avis. Vi solgte jo mange billetter i 2020, som kan ombyttes til nye. 
Så hold øje med Avisen ! 

NemID bliver MitID. Den digitale tidsalder byder på nogle udfordringer. Nu skal 
ID-systemet laves om. Ændringen sker på lidt forskellig tid, alt efter hvilken bank 

man bruger. Der går rygter om, at ændringen ikke altid er helt problemfri. Hvis man ikke 
selv kan klare det, kan man måske få hjælp af et familiemedlem. 
Frivillige Ældre har været så heldige, at vi blandt vore hjælpere har mulighed for at 
tilbyde hjælp til at få MitID op at køre. 
Ring til vort kontor mandag eller onsdag mellem 10 og 12, så finder vi i fællesskab ud 
af noget. Telefon nr. er 36 49 69 66 

I øvrigt er vi rigtigt godt kørende med hen-
syn til ”håndværkere” til hjælp med de 
små opgaver, som man ikke selv kan klare. 

Husk at det kun er små opgaver (vi skal jo 
ikke gå de professionelle håndværkere i 
bedene). Vi kan almindeligvis kun påtage 
os indendørs opgaver.

NYT FRA FRIVIL-
LIGE ÆLDRE 
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ÆLDRELIV HVIDOVRE 
– Ny kursusrække forår 2022 

Hvidovre Kommune har igen fornøjelsen 
at invitere til en ny sæson af Ældreliv Hvid-
ovre med start torsdag 24. marts 2022. 
Sammen med foråret springer vi ud i en 
ny sæson med Ældreliv Hvidovre. 
Formålet med kurserne er at give Hvid-
ovres seniorer viden og inspiration til at 
kunne leve et selvstændigt og aktivt liv.
 Kurset afholdes over fire mødegange 
med hver sit tema: ’Arveret, testamente 
og pensionsregler’, ’Tryghed i hverdagen’, 
’Et sundt hverdagsliv’ og ’Netværk og 
fællesskaber’ 
Oplæggene varetages af erfarne oplægs-
holdere. Du vil blandt andet møde advokat 
Janne Køster, der driver sin egen praksis i 
Hvidovre Kommune, socialrådgiver Carsten 
Riis fra Faglige Seniorer og frivilligheds-
koordinator Marie Holdt fra Ingerfair. 
Derudover vil der være fokus på IT & Sik-
kerhed ved to oplægsholdere fra Hvidovre 
Bibliotekerne. 
På den sidste kursusgang ’Netværk og 
fællesskaber’ vil du desuden også møde 
repræsentanter fra nogle af vores lokale 

foreninger og andre, der 
tilbyder aktiviteter og fælles-
skaber for seniorer. Her er der 
rig mulighed for at få en god dia-
log og blive inspireret til at søge 
nye interessefællesskaber. Du kan 
blandt andet møde repræsentanter 
fra ’Boblberg’, som er en hjemmeside, 
hvor borgere i Hvidovre kan finde nye 
venner at dele sine interesser med. 
Kurset er gratis og henvender sig til 
seniorer og pensionister bosat i Hvidovre. 
Kurset strækker sig over fire dage og af-
holdes torsdage 24/3, 31/3, 7/4, 28/4 
kl. 10-14 i Ældrerådets Hus, Hvidovrevej 
253b samt Aktivitetscentret Hvidovregade. 
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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

Du tilmelder dig kurserne på 
www.sundhedscentret. 

nemtilmeld.dk eller på telefon 
til Sundhedscentret 3639 3737. 

http://www.sundhedscentret
http://nemtilmeld.dk


Ældre- og Sundhedsudvalget er et meget vigtigt udvalg 
for Ældrerådet. Faktisk det vigtigste udvalg ift ældre og 
dermed også for Ældrerådet. Vi har derfor inviteret Arne 
Bech, som ny udvalgsformand, for at lade tanker og pen 
flyde til glæde og oplysning for vores læsere. 

Arne Bech er Byrådets ældste medlem. Med stor erfa-
ring indenfor næsten alle lokalpolitiske områder, men 
også helt personligt og aktuelt fra egen virkelighed 
omkring ældre og sundhed. 

I Hvidovre Avis den 23. juni 2021 kunne man læse, at 
Arne af helbredsmæssige grunde anmodede om tre 
måneders orlov. 

Arne blev den 14. juni under løbetræning til Valbyparken 
ramt af en hjerneblødning og hasteindlagt på Bispebjerg 

Hospital med en lammelse af venstre side. Efter overførsel 
til akutafdelingen i Glostrup blev det til en tre en halv uges 

indlæggelse med genoptræning på Glostrup Hospital, samt 
et ophold på Hvidovre Kommunes midlertidige døgnrehabili-

tering Svendebjerghave. 

Derefter selvtræning med supplerende optræning i Sundheds-
centret. 

Fremgangen har været meget stor. Arne glæder sig over igen at kunne 
deltage aktivt i vigtige dele af livet med og for borgerne i Hvidovre. 

Arne Bech, der er blevet mindre adræt, men en stærk erfaring rigere, siger selv: 
”Jeg er takket være god fysisk form og fortsat målrettet selvtræning og genop-

træning i Sundhedscentret i fortsat fremgang. Så jeg glæder mig meget over at 
kunne være med igen”. 

Arne fortsætter: ”Det er jo stadig meningsfuldt for mig at være med til at arbejde for 
at gøre Hvidovre til en attraktiv kommune at bo i”.

ARNE BECH 
Fmd. Ældre og Sundhed 
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Kære læser 
Selv om vi lever i forandringernes tid med 
vaccinationer, isolationer og nyvalg til 
både Byrådet og Ældrerådet, vil jeg med 
vanlig optimisme ønske læserne Rigtigt 
Godt Nytår. 

Samtidig vil jeg som nyvalgt formand for 
et så vigtigt og borgernært område som 
Ældre- og Sundhedsudvalget takke redak-
tør Marianne Hviid for den meget venlige 
invitation til nogle ord fra mig med tanker 
om fremtid og visioner. 
Redaktøren skrev: ”Ældre- og Sundheds-
udvalget er jo for Ældrerådet et meget 
vigtigt udvalg. Derfor vil jeg være meget 
glad for ord fra dig”. 

På tilsvarende vis er mit svar: ”Ældrerådet 
er jo for Ældre- og Sundhedsudvalget et 
meget vigtigt råd. Derfor vil jeg med glæde 
sende nogle ord.” 
Først lidt om min fortid med Ældrerådet. 
Den er nemlig efter mange års medleven 
præget af stor respekt og glæde over den 
fornemme frivillige indsats, som aktive æl-
dre borgere har ydet for at ”øge medindfly-
delse og medansvar for kommunens ældre 
borgere”. De seneste 4 år har jeg som 
medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget 
ved de kvartalsvise møder, vi har haft med 
Ældrerådet, oplevet, hvor stor glæde der 
for det enkelte medlem er forbundet med 
at interessere sig for andres ve og vel. 
Derfor ser jeg naturligvis også frem til i 
den nye periode fortsat at bruge Ældre-
rådet som sparringspartner og modtage 
høringssvar på ældreområdet som gode 
råd i rette tid. 

Det er jo ingen hemmelighed, at vi ikke 
blot bliver flere ældre, men vi bliver også 

flere, der bliver plejekrævende. Området 
er trængt. Det er vanskeligt at tiltrække 
medarbejdere, da der ofte løbes urimeligt 
hurtigt med stress og sygdom til følge, så 
dokumentation og minuttyranni kan præge 
området i stedet for tid til omsorg og vig-
tigt samvær med borgeren. 
Det kan godt være, at vi har økonomien til 
at øge kvaliteten af den velfærd, vi leverer, 
men hvis vi ikke kan skaffe hænderne, 
kommer det ikke til at ske. 

Personligt er jeg glad for, at ældreområdet 
fyldte godt i Statsministerens nytårstale. 
Nu skal der så holdes fast i de gode tan-
ker, mens det bliver spændende ikke kun 
at følge, hvorledes regeringens hensigter 
vil udmønte sig, men også at være med til 
at afprøve og udvikle fremtiden på ældre-
området i Hvidovre med vedvarende fokus 
på at forbedre kvaliteten og effektiviteten 
på området. 

I Ældre og Sundhedsudvalget ser vi frem 
til at deltage i udmøntningen af Stats-
ministerens tanker, når ”der skal startes 
forfra”. Statsministeren vil jo sætte kom-
munerne fri, så vi bedre kan udvikle æl-
dreområdet i de kommende år. Jeg er ikke 
i tvivl om, at resultatet bliver bedst, når vi 
samarbejder bredt om løsningerne til 
gavn for både borgere og ansatte i Hvid-
ovre kommune. Det er et samarbejde, jeg 
ved, at Ældrerådet meget gerne bidrager 
til med rigtig megen viden og erfaring. 

Tak til Ældrerådet for indsatsen! - fra en 
politiker, der ved, hvad det vil sige at blive 
ældre, men alligevel gerne fortsat vil være 
med til at gøre en forskel til gavn for 
Hvidovres ældre borgere. 

Arne Bech, fmd. Ældre og Sundhed
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Arrangementer 
Forårets arrangementer på bibliotekerne inde-
holder en bred vifte af tilbud. 

Tirsdag den 1. marts kom til foredrag om kær-
lighedens natur og mød forfatter Lone Frank. 
Foredraget tager udgangspunkt i hendes sene-
ste udgivelse ”Størst af alt - om kærlighedens 
natur” Da hendes kæreste dør, går det op for 
hende, at hun har taget kærligheden for givet 
og forstået meget lidt af dens væsen og store 
betydning. 

Onsdag den 23. marts kan du møde Özlem 
Cekic, debattør, forfatter og tidligere politiker. 
Med afsæt i hendes bog ”Tak for kaffe”, der 
udkom i 2021, deler hun sine personlige og 
professionelle erfaringer med dialog som vejen 
til at løse konflikter. 

Torsdag den 31. marts er der musikalsk Matiné 
med Keld & Hilda. Med et kærligt glimt i øjet 
kalder vi ofte Keld og Hilda Heick for Hr. og 
Fru Danmark. Og det passer godt, for de 
har om nogen forstået kunsten at få alle folk 
i alle aldre og samfundslag til at synge med 
på deres sange. 

Tirsdag den 19. april varmer vi op til Grand 
Départ med Danmarks store cykel-sports-
stjerner Jesper Skibby og Jens Veggerby. De to 
har mere til fælles end deres passion og store 
sejre indenfor disciplinen. De er også venner. 
Vi inviterer indenfor til en debut af et foredrag, 
hvor de to stjerner deler cykelrøverhistorier og 
anekdoter fra deres venskab. 

Tirsdag den 26. april Ulf Pilgaard i alvor og sjov. 
Ulf Pilgaard fortæller i sit foredrag anekdoter 
fra sit liv som skuespiller, komiker og privat-
person. Han fortæller historien om sit eget liv 
og sin enestående karriere som dansk teaters 
grand old man. 

Hvor og hvornår sker det? Alle arrangementer 
kan ses i folderen eller på HvidovreBiblioteker-
nes hjemmeside www.hvidovrebib.dk. 
Husk at købe billetter via vores hjemmeside 
eller på HvidovreBibliotekerne. 

Læsetips – Historiske romaner 
Velkommen til Flanagans af Åsa Hellberg London, 
1960’erne. Linda Lansing har arvet sin fars hotel, 
og det har været en lang kamp for at genoprette 
det til dets tidligere status - og kampen er ikke 
ovre endnu. (1. del af serie) 

Det ottende liv af Nino Haratischwili Storslået 
og dramatisk familiesaga fra især Georgien 
og Rusland. Den foregår gennem hele det 20. 
århundrede og vil med sine mange sider trylle-
binde læsere af episke historiske romaner. 

Margrete I af Anne Lise Marstrand-Jørgensen 
Med overblik og politisk list lykkes det den 
unge Margrete, datter af Valdemar Atterdag, 
at blive dronning i hele Norden og en af middel-
alderens mest magtfulde skikkelser. 

Helvig af Winni Østergaard 
Med Helvig, født uden for ægteskabet, som 
den centrale person, fortæller bogen om livet 
i landbyen Refs i Hurup sogn i Thy i årene 
1816 til 1838 (1. del af en trilogi) 

Dublin af Edward Rutherfurd 
Historisk roman, der over tidsspændet år 430 
til år 1538 fortæller om området og byen Dublin. 
Fra keltiske sagn og ritualer til kristendommens 
komme, vikingernes hærgen og vanhelligelsen 
af de irsk-katolske kirker og helligdomme 
under Henrik den 8. 
(fra folderen Historiske romaner)  
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 biblio-
teket. 

Tilmelding 
Kontakt Hvidovre Hovedbibliotek 
Bogtjenesten 
Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre Kommune 
Telefon: 3639 2022

HVIDOVREBIBLIOTEKERNE ANBEFALER: 
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http://www.hvidovrebib.dk
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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 

Side 17 

Ældrerådet orienterer 

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 Nord 

Leif Hauballe Nielsen 
Anette Kou 
Ebbe Bay 
Ulla Bilsbo 
Flemming Thøgernsen 
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Adresse- og telefonliste for Hvidovre Ældreråd og oversigt over lokalråd. 
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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 
Tommy Nielsen 
Annette Hansen 
Diddi Tapdrup 
Yvonne Fløjbo 
Kirsten Jønsson 
Jens Juul 
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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 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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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 
Grethe Vestergaard 
Ole Willumsen 
Birgit Willumsen 
Karen Torp 
Bent Aarrebo Pedersen 
Henning Humle 
Elin Palm 
Margit Dam

VALG TIL ÆLDRERÅDET ∙ 9

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 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.

Jørgen Nygaard, 70 år 
Søstrand Allé 4

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 ak 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. 

Flemming Thøgersen, 78 år
Rebæk Søpark 15, 1.tv.
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6 ∙ VALG TIL ÆLDRERÅDET

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 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.

Anette Kou, 65 år
Strandhavevej 43 

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. 

Wivie Bastian, 76 år
Hvidovre Enghavevej 42, st.tv.
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VALG TIL ÆLDRERÅDET ∙ 5

Mine mærkesager er:
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.

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 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 
det bedre hvis muligt.

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

Mine mærkesager 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.

René Tommy Langhorn, 74 år
Hvidovre Strandvej 85
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8 ∙ VALG TIL ÆLDRERÅDET

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 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 
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.

Marianne Hviid, 67 år 
Torndalsvej 19

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 nød-
vendige 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.

Allan Holm Pedersen, 62 år
Vestre Kvartergade 6. 1.th.
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Ebbe Bay 
Doras Alle 11 
2650 Hvidovre 
Tlf. 4229 1318 
elisebay@mail.dk 

VALG TIL ÆLDRERÅDET ∙ 7

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.

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.

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

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 huma-
nitær forening i  Hvidovre, som yder hjælp til socialt udsatte, har kendskab til 
de udfordring er, som  senior er ne i Hvidovre har i hverdagen, og jeg vil gerne 
være med til at forbedre det.

Ebbe Bay, 76 år
Doras Alle 11  
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René Langhorn 
Hvidovre Strandvej 85 
2650 Hvidovre 
Tlf. 3031 8117 
langep@mail.dk 

VALG TIL ÆLDRERÅDET ∙ 5

Mine mærkesager er:
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.

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 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 
det bedre hvis muligt.

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

Mine mærkesager 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.

René Tommy Langhorn, 74 år
Hvidovre Strandvej 85
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Bjarne Agerlin 
Søliljevej 55 
2650 Hvidovre 
Tlf. 2040 3929 
bjarneagerlin@gmail.com 

4 ∙ VALG TIL ÆLDRERÅDET

Mine mærkesager er:
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 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 
fælles løsninger og omsætte ord til handling.

Bjarne Agerlin, 64 år
Søliljevej 55

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, studie-
nævn, 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.

Jens Juul, 70 år
Grønbækvej 9
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Hvidovre

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 september 2022. 

På gensyn.
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