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SKOVTUR
E
ER AFLYST
IGEN I ÅR

FRISKE KANDIDATER SØGES
Vi er nu kommet ud af foråret og ind i sommeren. Jeg håber, vejret og vaccinationerne gør
alles hverdag lettere. Det er beklageligt, at
tidspunktet for færdig vaccinering bliver
udsat hele tiden. Men de udsatte grupper
skulle være på plads.

Vi glæder os til flere nye kandidater. Der er
igen gang i aktiviteterne, så vi nærer et stort
håb om, at ny nedlukning ikke sker. Se også
side 10.
Vi glæder os også til at fejre Motionscenterets
50-års dag torsdag den 12. august 2021.

Det er meget ærgerligt, at vi igen måtte aflyse
skovturene. Et lyspunkt er dog, at vi har
booket turene igen i maj 2022.
Efter sommerferien starter vi opstilling af
kandidater til valg af det nye ældreråd.
Valget afholdes samtidig med kommunalvalget den 16. november 2021.
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Jørgen Nygaard,
Ældrerådsformand

DE SMÅ GLÆDERS TID
Af borgmester Helle Adelborg

Maj 2021.
Så er vi atter gået ind i maj måned. På Vestvolden kan man finde anemoner i skovbunden,
kirsebærtræerne ved rådhuset og Hovedbiblioteket blomstrer lyserødt, og solsorten synger
fra trætoppe og tage. Foråret er altid dejligt –
også selvom vi pga. corona for andet år i træk
må undvære vores populære og traditionsrige
pensionistskovture. Jeg er mindst lige så trist
som alle jer andre, der plejer at have fornøjelse af de hyggelige ture. Jeg glæder mig rigtig
meget til 2022, hvor vi forhåbentlig kan komme
afsted igen. I mellemtiden må vi holde fast i
de små glæder – sådan som vi egentlig har
vænnet os til over det seneste års tid:
Lægge mærke til vejret og de fine forårstegn.
Nyde de små skridt, vi kan tage hen imod lidt
mere samvær med familien og det sociale liv.
Gå og glæde os til de begivenheder, der trods
alt kommer i kalenderen.
Finde håb i, at flere og flere bliver vaccineret.
Det hjælper os alle.
Vi ved ikke, hvornår vi kan samles, som vi plejer.
Men vi ved, at der til efteråret er valg til Ældrerådet – samtidig med valget til kommunalbestyrelsen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til
at sige en stor tak til det siddende Ældreråd.
Medlemmerne har gjort en stor indsats – både
i forhold til forskellige nye tiltag, arrangementer, høringsprocesser og politiske beslutninger. Jeg er glad for, at vi i Hvidovre har så
stærkt et Ældreråd, og jeg håber, at mange vil
bakke op om rådet ved at afgive deres stemme
ved valget i november.
Ældrerådet er en vigtig medspiller i udviklingen
af fremtidens Hvidovre, for vi skal fortsætte
med at være en by for alle generationer.
Har man boet i Hvidovre i mange år, har man

historien med sig. Man oplever, hvordan byen forandrer sig
år for år. Nogle gange ville man
måske ønske forandringerne hen,
hvor peberet gror, for man kunne egentlig godt lide tingene, som de var. Hvad skal
det nu til for, alt det nye? Sådan er der nogle
– også yngre borgere – der har det med de
planer for byudvikling, vi arbejder med i kommunalbestyrelsen. Det kan jeg på sin vis godt
forstå. Men samtidig har vi nogle udfordringer,
som vi skal løse, hvis Hvidovre skal blive ved
med at være en by med plads til alle.
Vi er nødt til at skaffe flere og mere forskellige
boligtyper, så vi kan imødekomme dem, der
har et behov – bl.a. ældre, der sælger huset
for at flytte i noget mindre. Vores familiemønstre og boligbehov har været under forandring
siden størstedelen af Hvidovres boligmasse
blev opført. Vi er kede af at ”sende” borgere ud
af byen, fordi de fx bliver skilt, eller fordi de
ikke orker at passe hus og have længere.
Byudvikling er et spørgsmål om balance, og i
kommunalbestyrelsen har vi derfor udpeget
nogle områder, som kan bruges til nyt byggeri.
Det har vi, fordi vi ønsker at bevare Hvidovre
som en by med meget grønt. Vi er nemlig afhængige af det grønne og af, at der er plads
til insekter, bier og fugle, for biodiversiteten
spiller en afgørende rolle i forhold til klimaforandringerne – og dermed vores børns og
børnebørns fremtid. Derfor giver flere af vores
nye lokalplaner mulighed for at bygge i højden.
Hvis vi bygger opad, tager vi nemlig ikke pladsen, hvor der skal være græs, træer, blomster
– og mennesker, der har det rart.
Jeg håber, at DU har det godt og ønsker dig en
rar og dejlig sommer!
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DET FORGANGNE ÅR I
CENTER FOR SUNDHED
OG ÆLDRE
Corona har nu været i en del af
vores bevidsthed og dagligdag
i over et år. Hverdagen har været
præget af afsavn til børnebørn, familie og venner såvel som vores fysiske og
sociale hverdagsaktiviteter i kommunens
tilbud har været underlagt restriktioner,
midlertidige nedlukninger eller aflysninger.
Det er også noget, som har præget ”Center
for Sundhed og Ældres” arbejde i det forgangne år.
Senest har vi måttet, endnu engang, udskyde de årlige skovture til 2022. Det gør
ekstra ondt, når arrangementer som disse
må aflyses, da mange af jer ser frem til dem.
Der hersker ingen tvivl om, at vi forhåbentligt snart kan se frem til at mødes igen
uden restriktioner, og hvor arrangementer
som skovturene igen bliver en tilbagevendende årlig begivenhed.
Alternative måder at udføre
vores kerneopgave på
I ”Center for Sundhed og Ældre” har vi haft
travlt det forgangne år. Underlagt af restriktioner skulle vi finde alternative måder at
udføre vores kerneopgaver på, samtidig
med at der ikke blev gået på kompromis
med kvaliteten af vores arbejde.
Det fik betydning for arbejdsgangene i
Hjemmeplejen, i Sundhedscenteret og på
plejecentrene, hvor værnemidler blev en
fast del af uniformen.
På plejecentrene blev der indført besøgsrestriktioner samt etableret besøgsrum
for pårørende. Samtidig har plejecentrene
været nødsaget til at tænke alternativt ift.
afholdelse af årlige, traditionsrige begivenheder, så som fødselsdage og juleaften pga.
forsamlingsforbuddet.
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Det resulterede bl.a. i, at julen 2020 blev
afholdt i mindre grupper i stedet for en stor
juleaften.
På tværs af kommunens tilbud for hjemmeboende borgere, gjorde vi os også umage for,
at I stadig ville føle jer trygge i deltagelsen i
de tilbud, som har været åben trods coronasituationen.
Vi prioriterede at holde daghjemmet, Oasen
og Daghøjskolen åbent gennem hele 2020.
Aktivitetscenteret fik, periodevist i 2020, lov
til at holde åbent for de kreative og fysiske
aktiviteter, men i de tvungne lukkeperioder
blev det bl.a. muligt at vedligeholde den
fysiske træning gennem tilbuddet om webmotion. Tilmed åbnede Aktivitetscenterets
café for at bestille dagens ret som takeaway.
I Sundhedscenteret blev der indført virtuelle
genoptræningssessioner med stor succes.
Nye opgaver
Coronapandemien affødte også nye opgaver til ”Center for Sundhed og Ældre”.
I samarbejde med Region Hovedstaden har
vi haft en central rolle i at planlægge og organisere udførsel af coronatest, hvilket har
bestået i at planlægge podeplaner samt
at uddanne personale til at udføre test af
både medarbejdere og borgere i hjemmeplejen, plejecentre og bosteder.
I efteråret 2020 fik vi også etableret kommunens eget testkorps, som ugentligt har
kørt ud og tilbudt test af personale på kommunens folkeskoler og daginstitutioner.
Da de første vacciner kørte indover Danmarks grænser i slutningen af december

2020, fik ”Center for Sundhed og Ældre”
yderligere til opgave at tilrettelægge hele
vaccinationsindsatsen for kommunens
borgere over 65 år.
Først med planlæggelsen af vaccination af
plejehjemsbeboere og senest med vaccinationen af ca. 1400 hjemmeboende borgere,
der modtager praktisk hjælp og personlig
pleje.
Sidstnævnte har krævet stor koordination,
hvilket har medført etableringen af et vaccine-hjælpekorps, som bl.a. har haft ansvar for opringninger til borgere, kontakt til
vognmænd og booking af kørsel af borgere
til og fra vaccinationsstederne i henholdsvis Frihedens Idrætscenter og Ishøjs Vaccinationscenter.
Samtidig har flere medarbejdere, på tværs
af ”Center for Sundhed og Ældre”, været
behjælpelige med at agere ledsagere og
hjulpet borgere til og fra vaccinationsstederne. Vaccinationsindsatsen fortsætter
sommeren over og foregår i Ishøjs Vaccinationscenter.
Vi ser fremad
Et år med Corona har lært os at være omstillingsparate og gentænke, hvordan ”Center for Sundhed og Ældre” – på bedste vis –
yder den bedste service til ældre i Hvidovre
Kommune. Corona har dog også medført en
del konsekvenser, som vi vil tage hånd om i
den kommende tid.
Med 1,5 år med afstand og afsavn til familie og venner står vi overfor udfordringer

med uønsket ensomhed. Der ligger derfor
et vigtigt arbejde forude med udvikling af
meningsfulde indsatser til bekæmpelse
af ensomhed samt en strategi for mental
sundhed.
Dette arbejde er forankret i Ældre- og
Værdighedspolitikken samt i handleplanen
for Mental Sundhed, hvor realiseringen af
indsatserne allerede er igangsat.
Derudover overtog Hvidovre Kommune
i august 2020 den gamle danseskole på
Hvidovregade 51, som nu sammen med
Aktivitetscenteret skal omdannes til et
kulturcenter for ældre.
Kommunen har påbegyndt ombygningen
samt istandsættelse af danseskolen, således, at den kan rumme mange forskelligartede aktiviteter for kommunens seniorer.
Disse aktiviteter bliver udviklet i tæt samarbejde med Aktivitetscenterets Brugerråd.
Nu nærmer sommeren sig med hastige skridt.
Det betyder lysere, længere og varmere
dage og i takt med, at flere bliver vaccineret. Med udviklingen af Coronapasset giver
det forhåbninger om, at vi snart nærmer
os hverdagen, som vi kendte før Corona. I
”Center for Sundhed og Ældre” glæder vi
os derfor til, at vi igen kan slå dørene op på
normalvis og byde jer velkommen tilbage
til kommunens mangeartede tilbud.
Med ønske om en dejlig sommer.
Med Venlig Hilsen Nicolai Kjems,
Centerchef for Sundhed og Ældre
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FRA AKTIV BORGMESTER
TIL AKTIV PENSIONIST
Af tidligere Borgmester Britta Christensen
Navnet kommer af latin og betyder kvinder,
der vil hinanden det bedste. Lokalt
har foreningen igennem årene støttet
mange projekter: Alma Bussen Strandmarkshave plejecenter. Sorg Gruppen
Hvidovre , der er til for unge / børn, der har
mistet en på rørende. Natherberget her i
Hvidovre. Dette er kun et lille udpluk af det
støttede.
Da jeg grundet en periode med sygdom
ikke mente, jeg kunne yde tilstrækkeligt i
foreningen, meldte jeg mig ud.

Tak for invitationen til at skrive i ældrerådets blad.

Mit opdrag var at skrive fra aktiv borgmester til aktiv pensionist. Som bekendt
stoppede jeg som borgmester i 2007.
De første år var jeg for syg til at beskæftige mig med andet end at blive rask.
Senere blev jeg optaget i ”Soroptimist
International Avedøre Hvidovre”. Soroptimisterne er en international kvindebevægelse, der er talerør for kvinder og
pigers rettigheder.

I nogle år beskæftigede jeg mig så kun
med at male. Fordybelsen holder jeg meget af. Samtidig kan jeg så forsat støtte
forskellige projekter med de penge, jeg får
for billederne.
Jeg leverer arbejdet, maling og lærred. Så
indtægten går ubeskåret til gode projekter
til gavn for de svageste medborgere.
Jeg maler forsat om sommeren, grundet
kronisk lungesygdom kan jeg kun male
ude i det fri.
Med 4 børnebørn, der alle bor i Hvidovre,
har der igennem årene også været brugt
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Lorem ipsum dolor
sit
do eiusmod tempor amet, consectetur adipisicing
elit, sed
incididunt ut labore
aliqua. Ut enim
et dolore magna
ad minim veniam,
quis nostrud exercitation
ullamco laboris
nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat.
aute irure dolor
in reprehenderit
Duis
in voluptate velit
dolore eu fugiat
esse cillum
nulla pariatur.
Excepteur sint
occaecat
mollit anim id est
laborum.

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

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

laborum.

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

aute irure dolor in in voluptate
nulla pariatur.

anim id est laborum.

est laborum.

nulla pariatur.
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mollit anim id est laborum.

est laborum.

en del tid på dem. Under lærer-lockouten
i 2013 , der varede i 25 dage , havde de to
mindste børn hjemmeundervisning hos
mormor.
For et par år siden efterlyste jeg gode
mennesker til at være med i noget, jeg
døbte Kulturgruppen her i Friheden.
Vi kunne bruge beboerlokalet her i
vores bebyggelse. Arbejdet søger jo
hen, hvor det bliver gjort, så vi var en
lille gruppe, der stod for det.
Vi havde bl.a. musik ved gruppen Joanitterne. Det var en meget dejlig oplevelse , der kan anbefales. Foredrag om
Grønland ved Henny Kliest Konradsen.
Vi fik Pernille Falcon og Birger
Mosholt til at fortælle om deres liv.
Vi holdt også loppemarked, så beboerne kunne glæde andre med det , de
nu ikke mere selv kunne bruge. Senest
har jeg arbejdet på en bog, der hedder:
”Den, der kommer allersidst...” Den udkommer her i sommer. Bogen er opdelt i
to dele. Den første del er om undertegnedes opvækst. Den anden del er lokalhistorie om hele min borgmester periode.
Som pensionister må vi yde, hvad vi kan.
Vi har ikke alle de samme kræfter.
Hele nedlukningen har desværre betydet social isolation for rigtig mange ikke
mindst de ældre.
Nu lysner det. Jeg kan på det varmeste
anbefale, at den tredje alder bliver i samvær med andre.
Jeg har altid været fuld af beundring over
de mange frivillige, der både har kræfterne og prioriterer at yde noget til gavn for
deres medmennesker. Tak for ordet.

Et lille eksempel på hvad,
jeg har malet.
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Akutteam
Brøndby - Hvidovre

Et specialiseret sub-akut tilbud
til borgere i Brøndby og Hvidovre
kommuner
Af Bjørn Lindvang
Leder af Akutteam Brøndby - Hvidovre
Historik og formål
Den 1. januar 2018, åbnede dørene
for Akutteam Brøndby – Hvidovre.
Et nyt initiativ, der havde til formål at
forebygge unødvendige indlæggelser
og genindlæggelser gennem tidlig
indsats, samt udførelse af ordinerede
specialiserede sub-akutte sygeplejeindsatser i borgerens eget hjem.
Fra starten var fokus på: Det bedst
mulige forløb, med færrest mulige
gener for borgeren.
Vores ydelser og organisering tager
udgangspunkt til dels i Sundhedsloven og til dels i Sundhedsstyrelsens
Kvalitetsstandarder for kommunale
akutfunktioner og de efterfølgende
samarbejdsaftaler, der blev indgået
mellem Region Hovedstadens hospitaler, praktiserende læger og akuttelefonerne 1813 og 112.

Samarbejdspartnere
Akutteamets samarbejdspartnere
spænder bredt. Vi arbejder dagligt
sammen med både hospitalerne og
akuttelefonerne 1813 og 112 i Region Hovedstaden samt praktiserende
læger, hjemmesygeplejen, pleje- og
ældrecentre, kommunernes trænings- og sundhedscentre, samt andre
kommunale aktører fra både Brøndby
og Hvidovre kommuner.
Visitation
Ydelser fra Akutteam Brøndby – Hvidovre kan visiteres på baggrund af henvendelser fra hospitaler, 1813/112,
privatpraktiserende læge, hjemmesygepleje samt andre kommunale
aktører.
Det er således ikke muligt, for borgere
selv, at rekvirere ydelser fra Akutteamet. Alle opgaver vurderes individuelt i forhold til, hvad det er hensigtsmæssigt, at Akutteamet er inde
over eller, om det evt. vil give mening,
at en anden kommunal aktør skal varetage dele af eller evt. hele opgaven.

Statusrapport
Akutteam Brøndby – Hvidovre
August 2019
Udarbejdet af Jens Jørgen Lemvig
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Leder Akutteam Brøndby-Hvidovre

Opgaver
De opgaver, som Akutteamet varetager,
varierer. Udgangspunktet er de specialiserede akutte og sub-akutte opgaver, som ikke normalt håndteres i
hjemmesygeplejen i kommunerne.
Alle ydelser, der håndteres af Akutteamet, sker dog som et samarbejde
mellem de forskellige kommunale
aktører, med henblik på at skabe den
bedste løsning for borgeren. Eksempler på opgaver kunne være:
• Sygeplejefaglig vurdering af akut
opstået problem.
• Div. prøvetagning og analyse i eget
hjem.
• Prøvetagning til videre analyse på
hospital eller egen læge.
• Intravenøs behandling.
• Iltbehandling.
• Sugning af sekret fra øvre luftveje.
Organisering
Teamet startede med 6 sygeplejersker
og en leder. Siden da, er der blevet
ansat endnu en sygeplejerske, og
lederstolen blev midt i august 2020
overdraget til mig. Teamet
dækker både Brøndby

og Hvidovre kommuner og arbejder i
tidsrummet 07:30 – 23:00 på hverdage
og 09:00 – 21:00 i weekender og på
helligdage.
Medarbejdere – kompetencer
Syv erfarne sygeplejersker med bred
erfaring fra både hospitals- og kommunal sektor. Sygeplejerskerne kommer med erfaring fra blandt andet
intensiv afdeling, kirurgiske og medicinske sengeafsnit samt fra medicinske akutmodtagelser og skadestuer.
I teamet er der et stort fokus på den
fortsatte kompetenceudvikling således, at vi altid er opdateret på den
nyeste viden inden for vores område
samt indhenter ny viden, som gør os
endnu bedre til vores arbejde.
Kompetenceudviklingen spænder
bredt og berører både sygeplejehåndværket, men også de mere komplekse dele af sygeplejefaget, som
kommunikation og klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab.

tropparsutatS
ervodivH – ybdnørB maettukA
9102 tsuguA
givmeL negrøJ sneJ fa tedjebradU
ervodivH-ybdnørB maettukA redeL

En af Akutteamets biler, som
man kan støde på i både
Brøndby og Hvidovre kommuner.
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NYE ÆLDRE SØGES TIL
ÆLDRERÅDET
Af Marianne Hviid, Redaktør
Er du en ung ældre dvs. over 60? Er du ved
at se afslutningen på arbejdemarkedet i
øjnene eller har måske allerede sluppet
det? Så er spørgsmålet, ”hvad skal der
ske nu?”
For 4 år siden så jeg en artikel i Hvidovre
Avis om Hvidovre Ældreråd og evt opstilling til Ældrerådsvalget. Jeg var på det
tidspunkt ved at slippe arbejdsmarkedet.
Jeg havde dengang og har stadig masser
af gå på mod. Så hvad nu? Jeg synes, det
med Ældrerådet lød spændende.
Jeg anede dengang ikke før artiklen, at
der var et Ældreråd. Som ydermere er et
lovpligtigt organ i alle kommuner.
Jeg regnede og regner stadig mig selv
for en ung ældre eller en ny ældre. Da jeg
har kræfterne, vil jeg gerne gøre forskel
for andre. Der sidder mange ældre rundt
omkring, som ikke har kræfterne til at
slås for deres/vores sag.
Har du tænkt over, hvad du vil bruge din
tid og kræfter på? Jeg gik for 4 år siden
til informationsmøde om Ældrerådet og

Ældrerådsarbejdet. Jeg kom, jeg lyttede og
jeg tilmeldte mig som kandidat til Ældrerådsvalget 2017.
Jeg er nu en del af Ældrerådet og dets
arbejde. Dette efter et år som suppleant.
Arbejdet i Ældrerådet er meningsfyldt også
i det, jeg kan se, at Ældrerådet gør en forskel for mange mennesker. Jeg nyder
arbejdet og samarbejdet med de andre
medlemmer af Ældrerådet. Det er meget
berigende og tilfredsstillende at være en
del af Hvidovre Ældreråd.
Hvornår skal der da være Ældrerådsvalg?
Jo, alle borgere over 60 år, kan stemme
på de opstillede kandidater.
Valget foregår samtidig med kommunalvalget den 16. november 2021.
Har du fået lyst til at høre mere om opstilling til Ældrerådet? Så er der informationsmøde 19. august kl. 15-17.
Mødet foregår i Ældrerådets HUSET,
Hvidovrevej 253B.
Man kan efter mødet tilmelde sig som
kandidat eller inden 30. august tilmelde

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

36 49 40 15
Værksted 40 18 28 47
Telefon
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CORONAVIRUS - COVID-19

Den bedste
omsorg
er omtanke

sit kandidatur i en e-mail til Hvidovre Kommune på qro@hvidovre.dk.
Jeg vil varmt anbefale, at man deltager i
dette møde og forhåbentligt bliver inspireret til at stille op som kandidat.
Der skal vælges 7 kandidater til Ældrerådet
samt suppleanter.
Informationsmødet vil blive annonceret
i Hvidovre Avis. Men inden da er du velkommen til kigge forbi i Ældrerådets HUS
torsdage kl. 13-15. Der er altid et ældrerådsmedlem til at fortælle dig, om arbejdet i Ældrerådet.

NYbOdER VIN

En kop kaffe kan vi da også byde på.
Du er også velkommen til at ringe til mig
Marianne Hviid på tlf 5190 7067 for nærmere info.
På forhåbentligt gensyn til infomøde eller i
HUSET (Ældrerådet), Hvidovrevej 253B.

HVIDOVRE
De bedste høreapparater på markedet
4 års fri efterkontrol og justering
4 års fabriksgaranti
Ingen ventetid

GRAT

HØR
v/Lene & René Langhorn
Arnold Nielsens Boulevard 62 B • 2650 Hvidovre
Tlf.: Lene: 21 65 05 78 • René: 30 31 81 17
mail: rene@nybodervin.dk • web: www.nybodervin.dk

IS

EPRØ
3677
3028VE

v/Ina Yazmin Munksø

v/Ina Yazmin Munksø
Lægecenter
LægecenterFriheden,
Friheden,Idrætsvej
Idrætsvej101,
101,Hvidovre
Hvidovre
Tlf.Tlf.
36 36
77 30
tirs., tors.
& fre.kl.kl.9-11)
9-10
77 28
30 -28man.,
(mandag
- fredag
samt ons. kl.www.hk-vestegnen.dk
12-13 - www.hk-vestegnen.dk
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HVIDOVREBIBLIOTEKERNE ANBEFALER:
Sommerlæsning
To uger i Toscana af Domenica De Rosa
Syv håbefulde forfattere er taget på et to ugers
skrivekursus på Castella della Luna i det smukke Toscana. Den varme sol, den lækre mad og
de smukke omgivelser nærer både forfatterdrømme, kærlighed og jalousi.
Den rødhårede kvinde af Orhan Pamuk
Den 16-årige dreng Cem hyres som brøndgraver nær Istanbul i 1980’erne. Et stort svigt
og en kærlighedsaffære, trækker skæbnetråde
langt frem i tiden. En lignelse om traditioner
og modernitet, om øst og vest, om familie og
kærlighed, over en 30-årig periode i Tyrkiet.
Elleve dage i Berlin af Håkan Nesser
Den naive Arne rejser til Berlin for at finde den
mor, han aldrig har kendt. Parallelt følger vi en
skizofren professor og den livsglade men svagelige Beate, og på mystisk vis krydses deres
historier.
Byens spor af Lars Saabye Christensen
Meget velskreven trilogi, hvor vi følger Familien
Kristoffersen og deres omgangskreds gennem
mere end tyve år. Byen Oslo er beskrevet så
levende, at man vil kunne finde vej efter bogen.
En tid med håb og drømme, sorg og modgang.
Omrids af Rachel Cusk
Under et ophold i Athen falder den unavngivne
kvindelige forfatter i snak med en lang række
mennesker. Alle har en historie på hjerte, en
historie om menneskelige dilemmaer, skilsmisser, børn, parforhold, identitet og kunst

Arrangementer
Efterårets arrangementer på bibliotekerne
indeholder en bred vifte af tilbud.
Mandag den 6. september musikalsk foredrag
med Alberte Winding, der fortæller om sit liv
med udgangspunkt i de to biografier ”Kastevind” og ”Småt brændbart”. Foredraget krydres
med en række af Albertes kendte sange akkompagneret af sin mand, guitaristen Andreas
Fuglebæk.
Mandag den 4. oktober kan du møde forfatterduoen Mich Vraa og Jesper Bugge Kold, der
fortæller om deres bog ”Pigen fra det store
hvide skib”
Torsdag den 14. oktober ”Glimt af Grønland.”
Oplæsning og sang med den dansk - grønlandske sangerinde Julie Berthelsen. Foredraget
er en fin vekslen mellem grønlandske sange,
anekdoter og højtlæsning fra bogen ” Min barndom i Grønland”, som hun har bidraget til.
Hvor og hvornår sker det? Fra august kan alle
arrangementer ses på HvidovreBibliotekernes
hjemmeside www.hvidovrebib.dk. Husk at købe
billetter via vores hjemmeside eller på HvidovreBibliotekerne.
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.

(Læsetips fra folderen ” Bøger fra dit rejsemål”)
Reserveringer i ferien
Gå ikke glip af dine reserverede bøger under
ferien. Gå på bibliotekets hjemmeside og sæt
dem på ”pause”, inden du rejser. Du mister ikke
din plads i køen.
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Tilmelding
Kontakt Hvidovre Hovedbibliotek
Bogtjenesten
Hvidovrevej 280
2650 Hvidovre Kommune
Telefon: 3639 2022

PRÆSENTATION AF
VORES FOTOGRAF
TOMMY GJØL
Jeg vil gerne præsentere jer for vores nye fotograf
Tommy Gjøl. Vi i redaktionen har bedt Tommy om at
blive vores faste fotograf. Dette har han glædeligvis
accepteret.
Tommy har i sit 76 årige liv levet et meget aktivt liv
både i sine yngre år og i sit pensionistliv. Som Tommy
siger, ”jeg prioriterer i mit liv og fotografering har en
fremtrændende plads der”. Jeg lader nu Tommy tale
for sig selv:
Der er sket så meget på fotografiens felt. I dag kan
man skyde løs og derefter arbejde med det digitalt.
I tidligere år skulle fotos fremkaldes i mørkekammer.
Papirbilleder var dyre og besværlige. Så i dag er der
meget større frihed til at lege med mulighederne, når
man fotograferer. En ting har ikke ændret sig.
Drømmen om det perfekte billede mht. komposition
og vinkel. Det giver glæde at lave fotos, som folk gider
se på og evt. bruge.
Jeg tegner også. Gadebilleder og naturbilleder. Jeg er
nu begyndt at tegne portrætter. Det er svært. Så der er
kun en vej, at øve sig. Og det gør jeg.
Jeg er uddannet motorcykelmekaniker med speciale i
Vespa scootere og Nimbus motorcykler sidenhen Morris
biler. Jeg har igennem årene ejet mange gamle køretøjer.
Bl.a. en Ford A fra 1929, som jeg restaurerede i 70’erne.
Jo jeg har haft og har stadig mange gamle køretøjer, som jeg
restaurerer. Jeg kan simpelthen ikke lade være. Jeg har idag
5 sjældne 2-hjulede køretøjer, som jeg også kører på. Jeg var
initiativtager til at stifte en veteranknallertklub. Desuden aktivt
medvirkende til at starte Dansk Cykelmuseum.
Vi i redaktionen er meget glade for, at Tommy har sagt ja til at være
vores faste fotograf. Tommy er ikke ukendt i Hvidovre Ældreråd, da
han har siddet i Ældrerådet i en periode.
Velkommen Tommy. Se forside billede, som er taget af Tommy og viser
ham med et af sine køretøjer.
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MINDFULNESS-KURSUS
Et tilbud til dig, som er pårørende til et menneske, der har en demenssygdom

kymre dig om hverken fortid eller fremtid.
Der kan være flere forskellige måder at
øve mindfulness på bl.a. via simple
yoga-øvelser og meditation, hvor du
arbejder med at give dig selv plads.

Er mindfulness noget for mig?
At være pårørende til et menneske med en
demenssygdom kan betyde, at man godt
kan komme til at glemme sig selv og sine
egne behov. I en travl hverdag med mange gøremål kan mindfulness bruges som
et pusterum til at lade op og få fornyet
energi og overskud. Mindfulness giver dig
et frirum med fokus på dig og dine behov.
Ligesom kroppen skal sindet trænes. På
mindfulness-kurset træner vi sindet med
simple øvelser, som kan være med til at
øge dit velvære. Du vil lære forskellige
øvelser, som du kan bruge til håndtering
af hverdagens små som store udfordringer.
Mindfulness kan trænes uanset alder og
fysisk formåen. For at deltage på kurset
behøver du ingen forhåndskendskab.
Hvad er mindfulness?
Når du træner mindfulness, arbejder du
med din opmærksomhed. Du øver dig i at
være vågen i nuet uden at tænke og be-

Hvor, hvornår og hvordan?
De første hold begyndte i slutningen af
maj og foregår kl. 11.00-12.30 i Hvidovre
Sundhedscenter.
Der er plads til 14 deltagere på hvert
hold. Du kan tilmelde dig ved at kontakte
Sundhedscentret på telefon: 3639 3737,
eller du kan tilmelde dig online via https://
sundhedscentret.nemtilmeld.dk
Efter sommerferien vil der også være hold,
der foregår om eftermiddagen. Tilbuddene
vil blive annonceret på Sundhedscentrets
hjemmeside.
Har du spørgsmål til
tilbuddet, er du altid
velkommen til at
kontakte instruktørerne;
Julie Borring på
telefon: 25 33 09 93
og Anett Jensen på
telefon: 41 85 02 62.

Træning med mindfulness kan bl.a.:
• Give fornyet eller øget energi.
• Øge dit humør.
• Lære dig at være tilstede i dit liv, så du kan være der
for dig selv samtidig med, at du skal være der for andre.
• Forebygge både psykiske og fysiske sygdomme.
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FÆLLES CYKELTURE
HVER MANDAG HELE
SOMMEREN
Oplev Hvidovre på cykel hver mandag. Sammen med andre,
med start fra Sundhedscenteret og via spændende og
grønne ruter.
Nu er det igen muligt at komme op på cyklen og få en god
snak med de andre deltagere på ”Vi cykler sammen”.
Hvidovre Sundhedscenter og Cyklistforbundet BrøndbyHvidovre inviterer alle med på en fælles cykeltur hver mandag hele den forlængede sommer. Cykelholdet cykler hver
mandag kl. 13 og slutter cirka kl. 14.45. Første tur var mandag
d. 3. maj 2021, og sidste tur i år er d. 11. oktober. Lisbeth, Birgit
og Henning fra Cyklistforbundet er igen i år frivillig turledere på
turene. De har en ny og spændende rute klar hver uge.
Turene vil foregå i et stille og roligt tempo, så alle kan følge med og
komme godt i mål. Der køres ad gode asfalt- og grusveje gennem dejlige grønne områder i Hvidovre. Der vil være små pauser undervejs.
Der er ingen tilmelding. Deltagerne mødes foran hovedindgangen til
Sundhedscenteret, Hvidovrevej 272. Der er heller ingen krav om, at man
skal deltage hver gang – man kommer de gange, man har tid og lyst.
Vær opmærksom på, at du ikke må have symptomer som forkølelse, feber, tør hoste
eller føle dig almen syg, i 48 timer op til turene. Husk cykelhjelm og egen proviant.
For mere information:
Turledere: Lisbeth Pedersen: tlf. 2835 7692, Birgit Rudolph: tlf. 2627 4419 eller Henning Nielsen:
tlf. 2443 8291. Hvidovre Sundhedscenter: tlf. 3639 3737.
Se mere om ”Vi cykler sammen” på www.sundhedscenter.hvidovre.dk eller www.cyklistforbundet.dk/brondby-hvidovre

HAR DU SPØRGSMÅL OM DEMENS?
Demensrådgivningen henvender sig til alle i Hvidovre, som har spørgsmål
omkring demens, udredning, symptomer el. lign. Rådgivningen, der
varetages af kommunens demenskoordinatorer, er anonym og kræver ikke
forudgående aftale. Demensrådgivningen træffes hver torsdag
mellem kl. 14.00 - 16.00 på telefonnummer 4186 6796.
Har du selv en demenssygdom, eller er du pårørende til en, der har en
demenssygdom - er du altid velkommen til at rette henvendelse til
Hvidovre Sundhedscenter i dagtimerne på telefonnummer 3639 3737.
Du behøver ikke henvisning.
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Nyt fra Aktivitetscenteret af Betina Engelhardt

AKTIVITETSCENTERET
SLÅR DØRENE OP IGEN!
Som følge af genåbningsplanen åbnede
Aktivitetscenteret igen torsdag d. 6. maj.
Vi glæder os til at byde alle holdledere og
brugere velkommen i vores dejlige center
igen.
Aktivitetscenteret har været lukket ned
for de bruger-drevene aktiviteter siden 7.
december 2020 som følge af de skærpede Coronarestriktioner i samfundet. Daghøjskolen for brugere med demens samt
det sociale samværstilbud Oasen har som
eneste tilbud været i drift under nedlukningen, ligesom det har været muligt at købe
take-away i cafeen. Vi glæder os alle til, at
huset nu igen kan summe af liv og aktiviteter.
Hvad gælder i Aktivitetscenteret
i forhold til Corona
Vi skal ligesom ved sidste genåbning passe
godt på hinanden. Du skal derfor vise Corona
pas, når du skal i Aktivitetscenteret. Der er
tre forskellige kriterier, hvoraf du skal opfylde
én af dem for at få adgang:
• Du er færdigvaccineret.
• Du har haft Corona inden for de seneste
14-180 dage.
• Du er testet negativ indenfor de
seneste 72 timer.
Husk at du også skal kunne fremvise et
ID kort (sundhedskort, kørekort eller andet
offentligt ID kort).
Hygiejneregler med god hosteetikette, jævnlig håndvask eller brug af håndsprit samt
afstandsreglen på 1. meter er ligeledes
gældende. Du skal bære mundbind eller
visir, når du bevæger dig rundt i Aktivitetscenteret. Under sidste åbning var husets
holdledere, brugerne og personalet rigtig
gode til at hjælpes med at huske på disse retningslinjer. Vi håber meget, at vi kan
gentage denne succes, så vi sammen passer
på hinanden og undgår et smitteudbrud i
Aktivitetscenteret.
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Hvilke aktiviteter åbnede 6. maj?
Samtlige holdaktiviteter må genåbne. Det
betyder, at de kreative hold, gymnastiksalen og haven er åben ligesom IT Billard og
værkstedet igen kan benyttes af brugerne.
For deltagelse i disse aktiviteter kræver
det blot, at man fremviser Corona pas, som
tidligere beskrevet, og overholder hygiejnereglerne. For gymnastiksalen er der ud fra
retningslinjerne plads til 12 personer inkl.
holdleder.
Brugerrådet i Aktivitetscenteret har under
nedlukningen jævnligt afholdt digitale møder.
Rådet glæder sig over genåbningen.
Når vi er på den anden side af sommerferien, og alle forhåbentlig er færdigvaccineret og forsamlingsloftet er udfaset, har
Brugerrådet planlagt nogle spændende
fester. Der er bla. planer om en sensommerfest 3.9 ligesom der planlægges Tyrolerfest
i forlængelse af den årlige generalforsamling d. 5.10.2021. Så sæt kryds i kalenderen
på disse datoer – nærmere information om
festerne vil blive annonceret i Aktivitetscenteret.
Ældreliv Hvidovre.
Det er nu endeligt blevet muligt at genoptage
Ældreliv Hvidovre kurserne.
Kurset er startet den 6. maj og er fuldt booket.
Efterårets kurser starter efter planen til
september og vil blive annonceret i Hvidovre
Avis.
Som noget nyt har vi fra denne sæson lavet
aftale med medarbejdere fra Hvidovre Bibliotekerne, der vil holde oplæg om ’Seniorer
og IT’. Samfundet bliver stadigt mere digitalt. Kravene til vores færdigheder på nettet
øges konstant. Også risikoen for at blive
snydt på nettet er stigende. Vi ser derfor
frem til det nye samarbejde og glæder os til at
blive klædt bedre på til at begå os på nettet
og på de sociale medier.

MØD TV-LÆGEN PETER
QVORTRUP GEISLING
Temadag med TV-lægen Peter Qvortrup
Geisling er flyttet til den 30.september
Den planlagte årlige temadag for seniorer,
hvor Peter Qvortrup Geisling skulle have
besøgt Hvidovre den 19. maj er blevet
flyttet til torsdag 30. september.
Peter Qvortrup Geisling har de seneste
fakta med om danskernes sundhed, når
han åbner TV-doktorens konsultation i
Kometen.

Hvis Covid-19 situationen
tillader det, vil der efter
Peter Qvortrup Geislings oplæg være mulighed for at møde
et udvalg af kommunens foreninger
samt personale fra Sundhedscentret til
en snak om og inspiration til sunde vaner
og aktiviteter.

Efter en lang nedlukning af vores samfund
er det med ekstra stor glæde, at ”Ældreliv Hvidovre” igen kan byde velkommen
til hele Danmarks TV-læge på den årlige
temadag for seniorer i Hvidovre Kommune.

Temadagen er gratis og målrettet seniorer
bosat i Hvidovre Kommune.
Arrangementet vil blive annonceret i
Hvidovre Avis.

Temadagen indledes med velkomst og tale
ved borgmester Helle Adelborg.

Vi glæder o
s
til at fejre
Motionsce
nteret
50-års dag s
12. august
2021.

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

En del af kontorfællesskabet

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

Janne Køster
Advokat/mediator
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ET FORLØB TIL DYB EFTERTANKE
Min kone Marianne og jeg var på ferie på
Samsø, hvor hun var så uheldig at falde
på en stejl trappe. Marianne fik brud på
rygsøjlen og en stor flænge i hovedet.
Som følge af uheldet blev Marianne fløjet
til Skejby Hospital (Århus). Jeg som ægtefælle måtte ikke komme med p.g.a. corona. Jeg måtte heller ikke komme på besøg
på hospitalet. På 3. dagen blev Marianne
kørt i ambulance i 6 timer for at komme til
Hvidovre Hospital. Her var Marianne indlagt i 8 dage og blev derefter sendt til eget
hjem.
Det gik nogenlunde godt. Så vi besluttede,
at Marianne godt kunne være alene, dog
med sin mobiltelefon på sig. Der skete
desværre det, at Marianne faldt og tabte
sin telefon. Da jeg kom hjem, lå Marianne
i vores lille gang. En ambulance måtte
hente Marianne, som derefter var indlagt
i 8 uger. Marianne var så hjemme igen,
men vores søn mente, at Marianne skulle
have et 14 dages ophold på ADEAS CARE
(Skodsborg).

Marianne fik sit 14 dages ophold på
ADEAS CARE. Vi regnede naturligvis med,
at de på ADEAS CARE tog sig godt af
Marianne med genoptræning og kærlig
pleje. Det var der ikke meget af.
Marianne fik lidt fysioterapi, derudover
ikke megen hjælp. De glemte at give
medicin, og til tider glemte de at give mad.
De hjalp ikke min kone op i sengen, så
Marianne sad mest i en stol og sov. Dette
medførte, at hovedet hang fremad, hvilket
så forårsagede forstrakte nakkemuskler.
Så det var en mere syg ægtefælle, jeg fik
hjem. Desuden 83.720,00 kr. fattigere.
Foruden at Mariannes almindelige fysioterapeut har brugt 4 måneder på at få nakkemusklerne tilbage til normal stilling.
Jeg vil absolut ikke anbefale stedet.
Det meddelte jeg ledelsen, også at jeg ville
skrive om hændelsesforløbet.
Jørgen Nygaard
Ældrerådsformand

GODT NYT FRA FRIVILLIG ÆLDRE

Godt nyt er, at Frivillige Ældre igen åbner kontoret efter et
år i Coronaens tegn.
Vores kontor/mødested i HUSET, Hvidovrevej 253B åbner igen mandag
og onsdag fra klokken 10.00 - 12.00. I juni dog kun på onsdage.
Telefonen vil være åben i samme tidsrum på tlf 3649 6966.
Så alle over 60 er velkommen, hvis vi kan hjælpe med at bestille
rådgivning, hjælp fra vores handy-mænd eller til en hyggesnak.
Rådgivning om arv, skat, sociale og juridiske spørgsmål m.m. kan fås i
HUSET den anden torsdag i månenden fra 13-15 eller i Aktivitetscentret den
fjerde torsdag i måneden. Eventuelt telefonisk aftale på telefon 2253 5365.
Vi håber at kunne komme tilbage med godt nyt om vores
andre arrangementer snart.
Frivillige Ældre, Poul Petersen, Formand
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25% til dig
over 60?
Yes!

Gælder alle stel,
glas og tillægsydelser
Hvidovre

Bestil synstest på
louisnielsen.dk

Frihedens Butikscenter · Tlf. 9632 5052

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

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

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

