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ViPensionister udkommer tre gange om året. Alle borgere, der er bosid-

dende i Egedal Kommune, og som er fyldt 65 år, får ViPensionister tilsendt 

med posten - dog kun ét eksemplar pr. husstand. For alle andre interesserede 

er ViPensionister tilgængelig på: 
 

www.egedalkommune.dk/vipensionister og på kommunens biblioteker. 
 

Oplag ca. 5.800                                                            Forsidefoto: Ruddi L. Würtzen 
 

 
 
 

Næste nummer udkommer i august 2021. 

Artikler til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 1. juni 2021. 

Indsendte indlæg bringes i det omfang, der er plads. Redaktionen forbehol-

der sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og 

læserbreve bringes ikke. 
 

Adressen er:                  Per Veise, mail:  vpveise@mail.dk 

             Dronning Margrethes Vej 59, 3650 Ølstykke 
 

Redaktionsgruppe: 
 

Per Veise  (ansv.havende) tlf. 29 62 09 20 vpveise@mail.dk 
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Fra Redaktionen 
Af Per Veise 

 
Selv om store dele af samfundet har været lukket ned siden decemberudga-

ven af ViPensionister udkom, er det lykkedes for redaktionen at få samlet 

og skrevet tilstrækkeligt meget stof, således at vi udkommer som planlagt 

omkring første april – med håb om, at Post Nord får omdelt bladet til alle 

inden påske! Desværre har det vist sig, at der kan gå mere end otte dage 

mellem postens levering af første og sidste blad! 

 

Valg til efteråret 

Der skal afholdes valg til Byråd og 

Regionsråd – og ikke mindst til Se-

niorrådet. Alle valg finder sted tirs-

dag d. 16. november. Det er nyt i 

Egedal Kommune, at valget til Seni-

orrådet sker samtidigt med de to an-

dre valg, og det er nyt, at valget sker 

som fremmødevalg – samme sted, 

som du stemmer til Byråd og Regi-

onsråd. Alt det hører du nærmere 

om, når valget nærmer sig – valg-

kort osv. 

Når vi omtaler valget allerede nu, er 

det dels fordi, vi er glade for, at det 

bliver et fremmødevalg - vi tror på 

en væsentligt højere stemmeprocent 

end tidligere – og dels fordi, det al-

lerede nu er vigtigt, at du begynder 

at overveje, om ikke det lige netop 

er noget for dig at være med i Seni-

orrådet. 

Læs formand Bjarne Larsens artikel 

om valget, hvor han bl.a. fortæller 

om Seniorrådets arbejde, og hvor 

han opfordrer dig til at kontakte ham 

for at få mere at vide. 

 

 

Nyt fra Seniorrådet 

Seniorrådet har grundet pandemien 

ligget lidt underdrejet, men har dog 

”passet sit arbejde” forsvarligt. Læs 

om de større sager, vi har arbejdet 

med og læs især om Årsberetningen, 

der er Rådets samlede og afsluttende 

bemærkninger for 2020 til Social- 

og Sundhedsudvalget. 
 

Faste rubrikker 

Som sædvanlig bringer vi svaret 

”Hvad var det så?” på december ud-

gavens spørgsmål, og igen stiller 

Ruddi Würtzen spørgsmålet ”Hvad 

er det?” om en genstand, en af vore 

læsere har arvet fra sin mormor, og 

som han ikke ved, hvad er. 
 

Se også i oversigten over ældrefor-

eninger, om der er en forening, der 

giver dig mulighed for nye udfor-

dringer. 
 

Corona, vores helbred generelt – 

herunder ensomhed 

Helt undtagelsesvis bringer vi denne 

gang tre ”reklamefremstød”, og det 
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gør vi, fordi alle tre opslag handler 

om vores sundhed: 
 

1. Tryghed og følgeskab til Corona 

vaccination. 
 

2. Hvordan har du det? – Opfor-

dring til at deltage i helbredsunder-

søgelse. 
 

 3. ”Bobler du også” – find andre, 

der deler dine interesser. 
 

Lokale foreninger 

Vi har fået plads til en omtale af den 

tredje historiske forening i Egedal, 

denne gang om Ølstykke. Læs for-

mand Hanne Mogensens artikel om 

Ølstykke Historiske Forening, som 

også giver et godt tilbud, om at du 

kan blive frivillig medhjælper på 

Skenkelsø Mølle og/eller på museet 

lige ved siden af. 
 

Genbrugsgruppen i Ølstykke har 

også fået plads til at fortælle om sit 

store arbejde for at sikre øget gen-

brug og for at skaffe midler til spej-

dere, gymnaster og folkedansere. 

Formanden, Lizzie Nielsen fortæl-

ler. 
 

Og endelig har Jørgen Storm skrevet 

en artikel om Menighedsplejen, der 

er aktiv i alle sognene i Egedal. Læs 

artiklen om de mange varierede til-

bud og besøg kirkernes hjemmesi-

der for mere detaljeret information. 

 

Frank Jæger Land 

- en væsentlig nyskabelse midt i na-

turen. I samarbejde mellem en 

række aktører realiseres Frank Jæ-

ger Land som en del af et landsdæk-

kende projekt, ”Danske Digterru-

ter”. Projektet vil byde på oplevel-

sesture gennem Nordsjælland og vil 

omfatte 18 installationer, heraf tre i 

Egedal. Læs Jørgen Storms interes-

sante artikel og glæd dig til et helt 

nyt initiativ. 
 

God påske 

Redaktionen vil gerne ønske alle 

vore læsere en rigtig dejlig påske. 

Stadig flere af os vil blive vaccine-

ret, og risikoen for at blive syge vil 

dermed være mindre. Vi håber, at 

landet efterhånden bliver lidt mere 

åbent, så der igen bliver plads til et 

mere udadvendt liv. Familie, ven-

ner, biografer, teatre, naturen, mu-

seer, cafeer, restauranter, sport og 

meget mere har vi savnet længe. Det 

får vi forhåbentlig større mulighed 

for at dyrke hen over foråret og som-

meren. 

 

 

Vi omtalte i sidste nummer Ledøje-Smørums Historiske Forening og nævn-

te foreningens nyeste udgivelse ”Glimt fra Ledøje og Smørums tusindårige 

historie”, men vi fik ikke plads til at oplyse, at bogen kan købes hos for-

manden for foreningen, Finn Sølvbjerg, tlf. 44 65 99 27. 
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Nyt fra Seniorrådet 
Af Per Veise 

 

Seniorrådsmødet i august 2020 blev det sidste ordinære møde, Seniorrå-

det kunne afholde under de sædvanlige former. Møderne i efteråret blev 

alle aflyst, og de to første planlagte møder i år er også blevet aflyst. Vi 

har selvfølgelig været i løbende kontakt med hinanden og med admini-

stration og politikere, og vi har haft behov for at samle en del beslutnin-

ger i to ”referater”, som er sammenskrivninger af de beslutninger, vi 

har truffet via mail. 

 

Aflysninger 

Behovet for at afholde møder har 

formentlig været reduceret som 

følge af en reduceret aktivitet i he-

le samfundet og en tilsvarende 

mindre politisk aktivitet i kommu-

nens fagudvalg og Byråd. 

Men vi har savnet den mundtlige 

dialog med administrationen og 

formanden for Social- og Sund-

hedsudvalget (SSU). Skriftlig dia-

log er både nødvendig og nyttig, 

men kan ikke erstatte de samtaler, 

drøftelser og mundtlige orienterin-

ger om stort og småt, som vi har 

haft stor glæde af på de ”alminde-

lige” møder. 

 

 
 

Så vi har et stort håb om, at vi kan 

vende tilbage til en hverdag og 

mødeaktivitet som før coronaen - 

det bliver næppe det samme som 

før, men forhåbentlig noget der 

ligner… 

  

Kvalitetsstandarder og sagsbe-

handlingsfrister 

I november skulle Seniorrådet ud-

tale sig om forslag til kvalitetsstan-

darder og sagsbehandlingsfrister 

for trænings-, pleje-, omsorgs- og 

hjælpemiddelområdet. Disse er et 

udtryk for det serviceniveau, Byrå-

det har fastsat for Egedal Kom-

mune. 

 

De kvalitetsstandarder, vi blev 

præsenteret for, var stort set uæn-

drede i forhold til året før med en-

kelte forbedringer vedr. rengøring, 

der er blevet opgraderet i forbin-

delse med coronaen, så Seniorrå-

det kunne stort set følge admini-

strationens indstilling til Social- og 

Sundhedsudvalget – at forslagene 

kunne godkendes. 

Kvalitetsstandarder og sagsbe-

handlingsfrister kan ses på kom-

munens hjemmeside. 
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Seniorrådets årsberetning 

Seniorrådet skal ved udgangen af 

hvert kalenderår udarbejde en års-

beretning om rådets aktivitet i det 

forgangne år. Således også i år, og 

det lykkedes da også at få skrevet 

en beretning og at få den godkendt 

via mails rundt mellem SR-med-

lemmerne.  

 

 

 

Her følger omtale af nogle af ho-

vedpunkterne i årsberetningen: 
 

Samarbejdet med det politiske og 

administrative niveau 

Selv om samarbejdet blev reduce-

ret i 2020 grundet coronaen, fandt 

vi alligevel grund til at beskrive et 

positivt samarbejde med såvel ad-

ministration som fagudvalg. Vi sy-

nes, at vi bliver lyttet til, og at der 

i det hele taget er et positivt forum 

til at udveksle synspunkter, og at 

der er en gensidig respekt og lyd-

hørhed for hinandens holdninger 

og ideer. 
 

Ingen venteliste til plejeboliger 

Endnu en gang kunne vi i 2020 

konstatere, at kommunen stadig 

kan overholde den statsgarante-

rede pladsgaranti på max 8 uger. 

Der har ikke i de seneste to år væ-

ret et øget pres på ventelisten trods 

stigning i antallet af borgere i al-

dersgruppen.  

Et nyt plejecenter, Hyrdevænget, 

er under planlægning, således at 

det kan tages i brug i starten af 

2023. Der vil være tale om en net-

toudvidelse på 45 pladser. Vi hå-

ber, det vil være tilstrækkeligt til at 

dække behovet for plejepladser, 

men ser dog med bekymring på, at 

antallet af 75+-årige vil stige 

stærkt i de kommende år. 
 

Tilsynsrapporter 

I marts fik vi forelagt en ”Årsrede-

gørelse for tilsyn i Center for 

Sundhed og Omsorg”. Tilsynsrap-

porterne er udarbejdet af et privat 

firma, som er det største firma, der 

fører tilsyn på ældreområdet i 

mange kommuner. Der er tale om 

uanmeldte tilsyn, men datoerne for 

tilsynet er dog kendt på forhånd! 

 De fire plejecentre blev samlet set 

vurderet som ”meget tilfredsstil-

lende”. Tilsyn med hjemmeplejen, 

Engbo, Solkrogen og sygeplejen 

gav også fine resultater. Seniorrå-

det noterede med tilfredshed de 

fine vurderinger. 

Der var få mindre, men gennemgå-

ende kritikpunkter, hvor der peges 

på behov for styrkelse af kvalitets-

udviklingen og på behovet for, at 

vikarer introduceres grundigt til 

opgaveløsningen.  Seniorrådet øn-

sker en løbende orientering om, 

hvordan plejecentrene og SSU vil 

følge op på de givne anbefalinger. 
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Forslag til kommuneplan 2021 

Hvert fjerde år skal der udarbejdes 

et nyt forslag til kommuneplan, og 

det var nu, planen for de kom-

mende fire år skulle godkendes. Vi 

fik forslaget til høring og udtalte 

bl.a., at der - udover at være et be-

hov for flere boliger i takt med et 

stigende antal borgere - er behov 

for en større variation i boligud-

buddet fx i forhold til ejerforhold, 

boligstørrelse, tilgængelighed og 

graden af fællesskab og social 

kontakt – herunder bofællesska-

ber. 

Der er brug for en gennemtænkt og 

langsigtet boligpolitik, der sikrer 

et tilstrækkeligt og varieret udbud 

af boliger til ældre, og som kan 

fremme et aktivt og sundt ældreliv, 

skabe stærke fællesskaber og bi-

drage til de ældres tryghed og triv-

sel. 

 

 

Budget 2021 

Forslaget til det kommende års 

budget var til drøftelse i sensom-

meren. Der var for en gangs skyld 

tale om et budgetforslag i balance. 

Der var altså ikke lagt op til hver-

ken store besparelser eller udvidel-

ser.  

Seniorrådet havde indvendinger 

mod et par af reduktionsforslagene 

på rengøring, og disse blev da hel-

digvis ikke vedtaget af Byrådet.  

Der kom en lille styrkelse af aften-

vagten på plejecentrene, og der 

blev afsat lidt flere midler til efter-

uddannelse.  

Ældreområdet fik i alt tilført ekstra 

kr. 1,2 mio. i 2021 stigende til 2 

mio. i 2022. Ud fra de kommunale 

nøgletal ligger Egedal Kommune 

stadig i bund sammenlignet med 

de øvrige kommuner i Hoved-

stadsregionen. 

 

Seniorrådets eget budget/regnskab 

2020 

Seniorrådet har sit eget budget til 

diverse arrangementer, deltagelse i 

temadage, møde- og transportud-

gifter m.v. Inden for dette budget 

skulle have været afholdt Huske-

uge og FN’s ældredag, som jo 

begge blev aflyst. Seniorrådet har 

søgt Byrådet om, at uforbrugte 

midler, ca. kr. 55.000,- bliver over-

ført til 2021, således at der er lidt 

ekstra midler til afholdelse af det 

kommende valg til Seniorrådet i 

november.  

Ansøgningen er på vej mod Byrå-

det – foreløbig med anbefalinger 

fra Social- og Sundhedsudvalget 

og Økonomiudvalget. 

 

Årsberetningen blev taget til ef-

terretning af Social- og Sund-

hedsudvalget på møde den 3. fe-

bruar 2021. 



Hvad var det så? 
Af Ruddi Würtzen 
 

I rækken af de mystiske ting, som vi bringer i hvert nummer af ViP, bad 

vi i december om hjælp til opklaringen af, hvad denne genstand på bil-

ledet har været brugt til eller måske stadig bruges til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igen er der kommet mange bud på 

spørgsmålet, ja hele ni læsere 

kendte til tingen, og alle var enige 

om, at det er en anordning til op-

tænding i pejs eller brændeovn el-

ler, som en læser også fortalte, i 

bagerens store ovne i gamle dage. 

Flere læsere oplyste, at den bliver 

kaldt en 

Fidibus 
 

I messingbeholderen hældes lidt 

petroleum, hvorefter nettet med 

det sugende og brandbare materi-

ale, der for eksempel kan være 

twist, asbestdug eller pimpsten, 

placeres i den stående beholder, 

hvor det så opsuger petroleum. 

 

 

 

 

 

Derefter trækkes håndtaget op og  

der sættes ild til det brandbare ma-

teriale, som derefter skubbes ind 

under optændingsbrændet i ovnen 

eller pejsen. Når ilden har fat, 

trækkes håndtaget ud igen og pla-

ceres i beholderen, låget trykkes 

ned over, hvorved ilden slukkes. 
 

Flere læsere har stadig deres fidi-

bus stående ved pejsen og enkelte 

bruger den stadig til optænding. 

Den findes i forskellige størrelser 

og materialer. En læser sendte et 

foto af hans fars pejs med fidibus-

sen. Desværre er håndtaget gået i 

stykker, og er nu erstattet af et 

træskaft, men ellers er den stadig- 

væk fuldt funktionsdygtig. 
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Vi takker mange gange for interes-

sen og de gode svar og forklaringer 

samt foto. 

 

Ordet fidibus bruges også om et 

sammenrullet stykke papir til at 

tænde for eksempel en pibe med.  
 

Kilde: Dansk Sprognævn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menighedspleje – en landsdækkende indsats 
Af Jørgen Storm 

 
Der er som bekendt en lang række foreninger i Egedal, der tilbyder ak-

tiviteter, oplevelser og muligheder for samvær. Du kan finde mange af 

dem bagest i dette blad, og flere er tidligere omtalt i ViPensionister. 

 
Vi har endnu ikke omtalt Menig-

hedsplejen, der drives af landets 

folkekirker, men vi har valgt at 

nævne den her, for den tilbyder 

også en lang række muligheder og 

aktiviteter, der skaber oplevelser, 

fællesskab og forebygger ensom-

hed. 

 

Menighedsplejen er kirkens svar 

på det kristne budskab om at tage 

sig af den, der søger hjælp i en van-

skelig situation - fysisk såvel som 

psykisk.  Plejen er et tilbud uden 

for det offentlige og er en selv-

stændig organisation, hvis midler 

kommer fra kirkernes julemarke-

der og fra donationer. 

 

Vi har i Egedal otte folkekirker, 

der alle er en del af Frederikssund 

Provsti i Helsingør Stift. Kirkerne 

Har du lyst til at gætte med på 

dette nummers Hvad er Det? Så 

kik om på side 22. 
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driver i fællesskab menighedspleje 

i Slagslunde og Ganløse sogne, i 

Stenløse og Veksø sogne, i Ledøje 

og Smørum sogne og i Ølstykke 

sogn. 

 

Aktiviteterne varierer fra sogn til 

sogn. Mange byder på sammen-

komster med foredrag og anden 

underholdning, udflugter, spisear-

rangementer, julemarkeder og ikke 

mindst samvær i hyggelige ram-

mer. Aktiviteterne, der er åbne for 

alle, samler den lokale menighed. 

 

Er du interesseret, kan finde detal-

jeret information om menigheds-

plejen på kirkernes hjemmesider. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stenløse Kirke 

Ganløse Kirke 

Smørum Kirke 

Ledøje Kirke 

Slagslunde Kirke 

Veksø Kirke 

Ølstykke Kirke 

Udlejre 

Kirke 
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Frank Jæger Land – en nyskabelse 
Af Jørgen Storm 
 
Jeg har fået plads, og jeg har her fornøjelsen at orientere om en væ-

sentlig nyskabelse i vor skønne natur, der vil blive indviet fredag den 

18. juni 2021. 

 
”Frank Jæger Land” skal være en 

del af et landsdækkende projekt 

”Danske Digterruter”, der nu er 

under udvikling. 

 

”Frank Jæger Land” realiseres som 

et samarbejde mellem Egedals 

freelancejournalist Lone Nyhuus, 

Egedal Kulturelt Samråd, Egedal 

Kommune, Naturstyrelsen, Frank 

Jægers arvinger og en række lo-

kale aktører. 

 

”Frank Jæger Land” vil byde på 

oplevelsesture gennem det land-

skab, som digteren Frank Jæger 

(1926-1977) boede i, og hvor han 

fandt inspiration til udgivelsen af 

værket ”Hverdagshistorier” i 

1951. 

 

Ved at vække historierne til live vil 

der i projektet blive sat fokus på 

vores natur og kulturlandskab, og 

der vil blive skabt grobund for en 

stærk tilknytning til de lokale om-

råder. 

Projektet vil, når det er færdigt, 

omfatte 18 kunstfærdige installati-

oner i Nordsjælland. 

 

Med midler fra Brødrene Hart-

manns Fond og fonden Friluftsliv 

åbnes projektet med udarbejdelse 

og opsætning af tre installationer i 

Egedal: 
 

* Enhjørningen i Ganløse skovene 
 

* Baronen ved Buresø 
 

* og Snedkeren ved Bastrup Sø 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Enhjørningen i Ganløse skovene 

 

Projektet har været i udbud, og de 

tre første værker er udvalgt blandt 

12 indsendte værker. 

X 
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En jury bestående af blandt andet 

Frank Jægers arvinger og repræ-

sentanter for Egedal Kunstråd har 

valgt værker af kunsterduo’en 

Brynjolf og Wagner. Juryen siger 

blandt andet: 

 

”De to kunstneres værker er inspi-

rerende og giver os andre lyst og 

mulighed for at digte videre på 

Frank Jægers univers. På en og 

samme tid har Brynjolf og Wagner 

lagt sig ganske tæt op ad Frank 

Jægers tre fortællinger – og så har 

de lagt noget til historierne. Vi 

glæder os til at se og opleve vær-

kerne fuldt udfoldet, når de står 

klar i 2021”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Baronen ved Buresø 

Historierne skal ikke fortælles her. 

De skal opleves, men lad mig blot 

for at øge nysgerrigheden fortælle, 

at Baronen sidder på en fem meter 

lang drage. Dragen og Baronen ud-

formes af træ udelukkende med 

motorsav. Der skal bruges et træ 

med en diameter på 60-70 cm - et 

helt træ. 

 
 

 

 

 
 

Snedkeren ved Bastrup Sø 

 

Arbejdet er godt i gang, og de tre 

første lokationer og skulpturer kan 

besøges og beses før sommerferien 

– de ligger så tæt, at man kan be-

væge sig fra den ene til den anden 

til fods eller på cykel over 1 – 3 

km. 

 

Der er noget at glæde sig til kære 

læser – kunst og kultur i det 

grønne! 

 

 

 

 

 

 

 

Via en QR kode på stedet vil 

man kunne høre fortællingen 

om netop det specifikke sted 

oplæst af skuespilleren Nis 

Bank Mikkelsens samtidig 

med, at man nyder den smukke 

natur. 
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Ølstykke Historiske Forening 
Af Hanne Mogensen, formand for ØHF 

 

I oktober 1969 samledes nogle lokalhistorisk interes-

serede borgere i Ølstykke, og de blev enige om at starte 

en historisk forening. 3. december 1969 var der stiftende generalforsam-

ling på Svanholmskolen, og Ølstykke Historiske Forening blev dannet. 

 

 

Mølleren på Skenkelsø Mølle var 

historisk interesseret, og han stil-

lede nogle udbygninger til rådig-

hed, hvor man kunne opbevare de 

effekter folk afleverede til forenin-

gen. 

 

1970 købte Ølstykke Kommune 

møllen, og i 1975 fik foreningen 

tilladelse til fortsat brug af nogle af 

bygningerne til opbevaring af hi-

storiske effekter. 

 

I 1977 begyndte foreningen at 

holde Åbent Hus på møllen og alle 

kunne dengang se, at kommunen 

havde restaureret møllen med en 

ny ”omgang”, hvorfra man kunne 

nyde udsigten. Åbningen gav også 

en række borgere lyst til at deltage 

i foreningens arbejde med repara-

tion af modtagne redskaber og 

husgeråd. 

 

I 1977 startede man medlemsbla-

det ”Nyt om gammelt”, der ud-

kommer hvert kvartal. 

Ølstykke Byråd besluttede i 1980 

at istandsætte møllehuset og bruge 

det til foreningslokaler og muse-

umsrum med forret for Ølstykke 

Historiske Forening. Foreningen 

var samtidig færdig med mølle-

bygningen, og det hele fremstod 

nu som et lille lokalhistorisk mu-

seum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der blev arbejdet på at gøre det til 

et arbejdende museum, og man be-

gyndte med ”Åbent Hus” fire lør-

dage om året. 

 

Der er sket meget siden det star-

tede i det små. I dag råder Ølstykke 

Historiske Forening i samarbejde 

med Egedal Arkiv og Museum 
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over alle bygninger, og alt arbejde 

på møllen bliver lavet af forenin-

gens frivillige. 

 

Vi har i dag et møllelaug, som mø-

des hver tirsdag. Lauget vedlige-

holder møllen. Vi har også en 

gruppe møllekoner, der står for at 

lave udstillinger på museet og lave 

aktiviteter for børn og voksne. De 

bliver her hjulpet af mølleværter, 

der hjælper om lørdagen. 

 

Vi har utrolig mange effekter på 

møllen, og der kommer stadig nye 

til. De bliver registreret og sat på 

udstilling eller i depot. 

 

Aktiviteterne på møllen stiger støt. 

Fra maj til oktober er der den første 

lørdag i måneden et arrangement, 

og der bliver stadig bagt kage og 

serveret kaffe til små penge. 

 

Vi har rigtig mange på besøg på 

møllen - både enkelte der kommer 

forbi og grupper, der har bestilt tid 

til en rundvisning. Foreningen har 

også et samarbejde med skoler og 

børnehaver, så vi har også under-

visning på møllen. 

 

Møllen er åben tirsdage fra 10-12 

og torsdage fra 10-14 eller efter af-

tale. 

Det er frivillige fra Ølstykke Hi-

storiske Forening, der driver møl-

len og museet i samarbejde med 

Egedal Arkiv og Museum. 

 

Vi er mange frivillige, men vi kan 

altid bruge flere hænder. 

Har du lyst til at blive en del af 

møllens frivillige, så kom på besøg 

og få en snak om mulighederne en 

torsdag. Du vil være velkommen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan se mere om vores forening 

og aktiviteter på: 

 

www.olstykkehistorisk.dk 
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GenbrugsGruppen Ølstykke 
Af Lizzi Nielsen, formand for GenbrugsGruppen 

 

GenbrugsGruppen Ølstykke består af tre foreninger, som aktivt går ind 

for tanken om at genbruge ting – til gavn og glæde for andre. 

De tre foreninger er Erik Harefod Spejderne, Ølstykke og Omegns Fol-

kedansere og Ølstykke Gymnastik Forening. 

 

Gruppen har til huse i et nedlagt 

savværk, som er ejet af Egedal 

Kommune, på Langdyssevej 4 i 

Ølstykke. Vi modtager og sorterer 

effekter, som vi får fra borgere i 

Egedal Kommune. 

 

Vi afholder ni markeder om året, 

hvor vi sælger alle de flotte gen-

brugseffekter, som vi får ind. Vi 

har en stor lade, hvor vi sælger tøj, 

CD’ere, porcelæn, bøger og elek-

tronik mm, og en mindre lade, 

hvorfra salget af møbler foregår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er ca. 3o frivillige i det daglige, 

hvor vi modtager og sorterer effek-

ter og har hyggeligt samvær, når 

det er tid til kaffepause og ind 

imellem. Ved markeder er der ca. 

100 mennesker, som står for salg 

foruden hjemmeværnsfolk, der di-

rigerer trafikken. 

 

GenbrugsGruppen startede som 

forsøgsordning i 1980 på den ned-

lagte gård Marienlyst. Vi fik lov til 

at starte, da nogle mennesker ind-

så, at de effekter, der blev smidt ud 

ved en storskraldsordning, kunne 

genbruges og skaffe økonomisk 

tilskud til ungdomsorganisationer i 

kommunen. 

 

I starten blev der etableret et sam-

arbejde med FDF/PPF, og senere 

med Stenløse - Ølstykke Atletik 

Klub, Ølstykke Gymnastik For-

ening og Ølstykke Håndboldklub. 

Resultatet af forsøgsperioden var 

godt, og i foråret 1981 blev gen-

brugsordningen etableret i samar-

bejde med kommunen, og det før-

ste marked blev afholdt i juni 

1981. 
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I 1994 ville kommunen sælge Ma-

rienlyst, da bygningerne trængte til 

at blive renoveret, men vi fik lov at 

blive, indtil gården blev solgt. I 

2005 afsluttede vi en epoke og 

flyttede til nye lokaliteter på Lang-

dyssevej, hvor vi er i dag. 

 

I 1990 blev Ølstykke og Omegns 

Folkedanserforening optaget, og i 

2002 gik de to spejdergrupper 

sammen under navnet DDS Erik 

Harefod - derefter bestod gruppen 

af de tre foreninger, som i dag re-

præsenterer den.  

 

GenbrugsGruppens overskud fra 

markederne går til de tre forenin-

ger, som aktivt deltager i gen-

brugsarbejdet. Det giver forenin-

gerne mulighed for at afholde 

events, tage på lejre, indkøbe ma-

terialer og skabe gode rammer for 

deres ungdomsafdelinger. Derud-

over hjælper vi institutioner, pleje- 

hjem, folk i nød og teatre/film, 

som søger bestemte rekvisitter. 

Foreningen drives i fællesskab af 

engagerede frivillige, hvor mange 

har været med i mange år.                  

 

 

 

Gennemsnitsalderen er høj, og det 

er aktivitetsniveauet også. 
 

Vi er mange, men der er altid brug 

for nye kræfter. 

Så hvis du er interesseret i at 

hjælpe os med vores arbejde – til 

gavn og glæde for andre – er du 

velkommen til at kontakte mig på 

mail:  

formand@genbrugsgruppen.dk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Find mere om GenbrugsGruppen 

på vores hjemmeside: 

GenbrugsGruppen.dk 
 

Adr.: Langdyssevej 4, 3650 Ølstykke 

 

    

  

 

 

mailto:formand@genbrugsgruppen.dk


19 
ViPensionister 
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Vil du opstille til Egedal Seniorråd? 
Af Bjarne Larsen, formand for Egedal Senior-

råd 

 
Tirsdag den 16. november 2021 er der Regions- 

og Kommunalvalg. Samme dag er der, som noget 

helt nyt, - også valg til Egedal Seniorråd. Egedal 

Byråd har besluttet i samarbejde med Seniorrådet, 

at den tidligere praksis med brevstemmevalg skal ændres til fremmøde-

valg (sådan benævnes det). Det betyder, at det så er muligt at stemme 

både til Regions-, Kommune- og Seniorrådsvalg samme dag på de ni 

valgsteder i Egedal Kommune. 

 

Er du fyldt 60 år på valgdagen, og 

bor du i Egedal Kommune, kan du 

stemme til Seniorrådsvalget. Ikke 

nok med, at du kan stemme, der 

skal også være kandidater at stem-

me på.  

Seniorrådet består af 9 valgte med-

lemmer og et antal suppleanter. 

Rådet er ikke partipolitisk. 

 

Går du med tanker om at opstille 

til Egedal Seniorråd, så giv meget 

gerne besked til Bjarne Larsen på  
 

bjla@live.dk  

eller 40 70 68 93 
  

så vil vi foranledige, at du får til-

sendt referat fra møderne til orien-

tering løbende. I øjeblikket ligger 

vi ”lidt underdrejet” på grund af 

corona-krisen med mødeaflysnin-

ger til følge. 

 

Seniorrådet afholder 11 ordinære 

møder om året (juli mødefri) på 

Rådhuset, normalt mandag i be-

gyndelsen af måneden med start 

kl. 8 og slut ved ca. ved 10 – 11-

tiden. Den første time kalder vi 

”klassens time”, hvor Social- og 

Sundhedsudvalgets formand delta-

ger sammen med ledere fra ældre-

området. Derudover afholdes 2 år-

lige fællesmøder mellem hele So-

cial- og Sundhedsudvalget og hele 

Seniorrådet. 

 

Seniorrådets arbejde spænder 

bredt. I Egedal Kommune er der 

mere end 10.000 seniorer over 60 

år, som Seniorrådet repræsenterer. 

Der gøres opmærksom på, at Seni-

orrådet ikke behandler enkeltstå-

ende personsager. 
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For at kunne være på ”omgangs-

højde med situationen på ældre-

området” er der rig mulighed for at 

deltage på kurser, temadage, kon-

ferencer mv. efter eget ønske. 

En anden vigtig ting er, at Senior-

rådet skal høres; dvs. Seniorrådet 

rådgiver Byrådet i ældrepolitiske 

spørgsmål og formidler synspunk-

ter mellem borgerne og Byrådet 

om lokalpolitiske spørgsmål, der 

vedrører seniorerne. 

Samarbejdet omfatter alle politik-

områder, som vedrører ældre bor-

gere inden for social-, sundheds-, 

kultur-, fritids-, trafik-, forsynings-

, miljø-, planmæssige- og boligpo-

litiske områder. 

Formålet med Rådets arbejde er 

at: 
 

• Være med til at styrke og udvikle 

kommunens seniorpolitik. 
 

• Være med til at fremme samar-

bejdet mellem kommunens pensio-

nist- og seniororganisationer og 

de kommunale myndigheder. 
 

• Være med til at sikre, at pensio-

nisternes og seniorernes proble-

mer bliver fremlagt for kommunen. 

 

Tænk over det. Lad mig høre fra 

dig… 

 

 

VIL DU OPSTILLE TIL EGEDAL SENIORRÅD 
 

Er du fyldt 60 år den 16. november 2021 

og bor i Egedal Kommune, 

så kan du opstille 

til Egedal Seniorråd til valget 
 

tirsdag den 16. november 2021 
 

Tænk over det 

Seniorrådet består af 9 valgte medlemmer 
 

Kontakt Bjarne Larsen, formand Seniorrådet 

på mail: bjla@live.dk eller 

mobil: 40 70 68 93 

 



Hvad er det? 
Af Ruddi Würtzen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En af vore læsere har fundet denne 

genstand blandt sin mormors ejen-

dele. 

I den ene ende er der lyse bløde hår 

og mørke lidt stivere hår i den an-

den ende. Midterstykket er lakeret 

drejet træ. Læseren mener, den 

nok er fra starten af 1900-tallet. 

Læseren ved ikke, hvad hans mor-

mor har brugt den til og spørger 

derfor ViPensionisters læsere, om 

der er nogen, der kender en sådan 

genstand og hvad den har været 

brugt til. 

 
 

God fornøjelse
 

Ring eller skriv dit svar til Ruddi Würtzen på telefon 40 16 68 78 eller 

på mail ruddi@mail.dk 

Vi vil bringe eventuelle svar i augustnummeret af ViPensionister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ruddi@mail.dk
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Seniorrådet i Egedal Kommune 
 

Seniorrådet fungerer som bindeled mellem det politiske system og kommu-

nens ældre borgere. Seniorrådet i Egedal Kommune har ni medlemmer, der 

er valgt for en fireårig periode fra 1. januar 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formand  Bjarne Larsen 

Skorpionen 5, 3650 Ølstykke  

 40 70 68 93 

 bjla@privat.dk 

Næstformand  Jørgen Storm 

Søagerbakken 125, 2765 Smørum  

 29 27 96 02 

 stormto@hotmail.com 

Sekretær  Per Veise 

Dr. Margrethes Vej 59, 3650 Ølstykke 

 29 62 09 20 

 vpveise@mail.dk 

Kasserer  Annie Havnsø Thomasen 

Sandalsparken 88, 3660 Stenløse  

 60 88 34 86 

 havnsoe@it.dk 

Per Husted Sørensen 

Dyvelåsen 50, 2765 Smørum  

 21 47 26 25 

 husted@smoerumnet.dk 
Hanne Blankensteiner 

Druevej 15, 3650 Ølstykke  

 21 39 44 91 

 hanne@blankensteiner.com 

Susanne Kongsaa 

Søhøj Park 8, st. lejl. 2, 3650 Ølstykke 
 51 35 02 89 
 susanne.kongsaa@gmail.com 

Kirsten Daugaard 

Tjørnehøj Vænge 41, 3650 Ølstykke  

 21 43 17 57 

 kd_hansen@yahoo.dk 

Ole Lind Larsen 

Agertoften 1, 3660 Stenløse 

 20 25 28 83 

 olelindl@post9.tele.dk 

1. suppleant  Jørgen Lange 

Duevej 9, 3650 Ølstykke 

 47 17 47 60 

 langeja@cdnet.dk 

 

Bisiddere:  Annie Havnsø Thomasen og Kirsten Daugaard 

 Suppleant: Susanne Kongsaa 
 

Bruger- og pårørenderåd (medlemmer valgt af Seniorrådet): 
 

Egeparken: Susanne Kongsaa 

 Suppleant: Kirsten Daugaard  
 

Damgårdsparken:   Annie Havnsø Thomasen 

 Suppleant: Ole Lind Larsen 
 

Porsebakken:  Per Husted Sørensen 

 Suppleant: Jørgen Storm 
 

Solkrogen/Engbo: Hanne Blankensteiner 

 Suppleant: Susanne Kongsaa 

mailto:bjla@privat.dk
mailto:stormto@hotmail.com
mailto:vpveise@mail.dk
mailto:havnsoe@it.dk
mailto:olelindl@post9.tele.dk
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Oversigt over ældreforeninger i Egedal marts 2021 
 
 

    SMØRUM 

 

 

 

 
 

 
 

 

  Lokalafdelingens program findes i Ældre Sagens eget blad ”Det Sker” og 

  på www.ældresagen.dk/ledøje-smørum. Vi har fokus på et spændende 

  program, synlighed og medlemstilgang - vi søger nye, der vil yde og nyde! 

 

 

 

 
 
 

 

 ÆiB’s formål er at tilbyde motion og kultur for borgere i Egedal på 60+. 

 De fleste aktiviteter foregår i Ledøje-Smørums Idræts- og Kulturcenter. 

 Henvendelse om medlemskab til formanden. 

 

 
 

 
 
 
 

 Smørum Gl. Skole har åbent den første søndag i hver måned fra kl. 13 – 16. 

 Der er rundvisning og gode fortællinger. Man kan på foreningens hjemmeside 

 læse mere om de mange aktiviteter, såsom foredrag og ture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ældre Sagen i Ledøje-Smørum  

Formand: Jørgen Storm, tlf. 29 27 96 02, stormto@hotmail.com 

Næstformand: Erik Poulsen, tlf. 44 66 31 48 

Erik.poulsen@smoerumnet.dk 

Social-humanitært område: Eva Petersen, tlf. 26 74 52 02 

eva.sonny@os.dk 

Ældre i Bevægelse ÆiB 

Formand: Per Husted Sørensen, Dyvelåsen 50, 2765 Smørum.  

Mobil: 21 47 26 25, mail: Aeib20191@outlook.dk 

Næstformand: Eva Olsen, mobil: 27 68 78 90 

mail: Evaolsen1950@yahoo.dk    www.ældreibevægelse.dk 

 

Pensionisternes Venner 

Formand: Bent Knudsen, Baltorpvej 215, 6., 2., 2750 Ballerup 

Tlf.  21 49 08 99,  mail: bent.knudsen@comxnet.dk      fortsættes næste side 
 

Ledøje-Smørum Historisk Forening 

Smørum Bygade 35, 2765 Smørum 

Formand: Finn Sølvbjerg Hansen, tlf. 44 65 99 27 

Mail: ullafinn.hansen@gmail.com    Hjemmeside: www.lshist.dk 
 

Danske Slægtsforskere Egedal 
Smørum Bygade 35, 2765 Smørum 

Formand: Bent Thyge Thygesen, tlf, 44 97 50 54/24 47 55 54 

formand@dis-egedal.dk    www.slaegt.dk/egedal 

Formand: Bent Thyge Thygesen, tlf. 44 97 50 54/24 47 55 54  

formand@dis-egedal.dk        www.slaegt.dk/egedal 
 

http://www.ældresagen.dk/ledøje-smørum
mailto:Aeib20191@outlook.dk
mailto:Evaolsen1950@yaho.dk
file:///C:/Users/Ruddi/Documents/1%20ViPensionister/2020%20April/Bladet/www.ældreibevægelse.dk
mailto:bent.knudsen@comxnet.dk
mailto:ullafinn.hansen@gmail.com
mailto:formand@dis-egedal.dk
mailto:formand@dis-egedal.dk
http://www.slaegt/
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Ældre Sagen i Ølstykke 

Formand: Susanne Kongsaa, tlf. 51 35 02 89 

Besøgstjeneste: Inge Hjorth, tlf. 47 17 76 50 

mail: aeldre.sagen.oelstykke@gmail.com 

 

Vi er en upolitisk forening, hvis formål er at skaffe midler til gavn for Ledøje-

Smørums pensionister. Alle kan optages og deltage i foreningens aktiviteter. 

Bankospil hver onsdag på Balsmoseskolen i Smørum. 
 

ØLSTYKKE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  Kontoret Græstedgård, Udlejrevej 13B, lokale 4, Ølstykke er åbent 1. tors- 

  dag i måneden fra kl. 12.30-13.30 for spørgsmål, tilmeldinger og betalinger. 

  Tlf. 51 34 36 50 kun i kontortiden. Se www.aeldresagen.dk/oelstykke. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Skenkelsø Mølle Museum inviterer til mølledage, se mere på www.olstyk-

kehistorisk.dk. Mangler du socialt samvær, kan du melde dig ind i Øl-

stykke Historiske Forening eller deltage i møllelauget, som er aktivt hver 

tirsdag. 
 

 

 

 

 
 

Vi spiller hver tirsdag og torsdag fra kl. 10 og hver onsdag og torsdag 

fra kl. 13 i kælderen på Stengårdsskolen. Bordtennis BAT 60+ er for alle 

både mænd, kvinder, ægtepar og enlige. Uanset niveau kan alle være med 

og vi vil tage venligt imod dig. 
 

 

Omsorgsklubben (OK – Ølstykke) 

Formand: Lone Ellemann Jensen, Helmer Filtenborgs Plads 4, 

3650 Ølstykke, tlf. 28 39 07 45,  mail: okoelstykke@gmail.com 

 

Ølstykke Historiske Forening/Skenkelsø Mølle Museum 

Maglehøjvej 42, 3650 Ølstykke 

Formand: Hanne Mogensen tlf. 29 89 93 17 

hm16@post.cybercity.dk  Indmeldinger til kasserer 

Svend Kjærgaard tlf. 47 17 89 61 eller mail: skkj@kjaergaardnet.dk 

 

Bordtennis BAT 60+  

Team Egedal Bordtennis /Ølstykke BTK - BAT 60+ 

Formand: Mikael Mikkelsen tlf. 27 57 55 35 

mail:  btkteamegedal@gmail.com 

http://www.aeldresagen.dk/
mailto:okoelstykke@gmail.com
mailto:hm16@post.cybercity.dk
mailto:skkj@kjaergaardnet.dk
https://mail.yousee.dk/compose.cgi?to=btkteamegedal@gmail.com
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STENLØSE 

 
 

Vore tilbud foregår i HEP-huset. Se vort program, eller tilmeld dig vores 

månedlige nyhedsbrev på 235aeldre@gmail.com 
 

 

 
 

Arrangementer afholdes i HEP-huset, Carlsbergvej 4 i Stenløse. 

Se programmet på vores hjemmeside eller hent det i HEP-huset. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Møderne afholdes i Rytterskolen, Østergade 1, Ganløse hver anden onsdag 

(ulige uger). Vi optager enhver pensionist og efterlønsmodtager samt deres æg-

tefæller. Kontakt vores formand eller mød op til et af vore møder. 

 

 
 

 
 

 
 

Ét af Slagslunde-Klubbens mange tilbud er Seniorgruppen, som mødes 

hver tirsdag. Seniorgruppens kontaktperson er Tove Larsen, 

tlf. 21 25 78 06 eller 48 18 45 89. 
 

Ølstykke/Jørlunde Pensionistforening 

Formand: Ida Clausen, Ved Store Dyrehave 40 st. tv. 3400 Hillerød 

Tlf. 41 60 53 07, mail: kaicl@webspeed.dk 
 

Ældre Sagen i Stenløse 

Formand: Kirsten Pedersen, Kornvænget 2, 3660 Stenløse 

Tlf. 47 17 00 44,  mail: kirstenmp@mail.tele.dk 

Næstformand: Jette Bærentzen, Egevej 1, 3660 Stenløse 

Tlf. 23 81 84 05,  mail: jbbaeldre@gmail.com 

Stenløse-Veksø Pensionist og Efterlønsforening 

Formand: Lene Ravn 

Tlf. 26 63 29 00,  mail: lene.ravn@youmail.dk 

www.123hjemmeside.dk/Stenl-Veks-pens 
 

Slagslunde-Ganløse Pensionistforening 

Formand: Ole Persson, Karlskov Bakke 5, Ganløse, 3660 Stenløse 

Tlf. 23 23 36 88  kpogpep@youmail.dk 

 

Slagslunde-Klubben 

Formand: Susan Kielstrup, Ved Gadekæret 11C, Slagslunde,  

3660 Stenløse tlf. 26 85 87 05  mail: bjasus70@gmail.com 

Egedal Seniorsvømning i Ganløse Friluftbad 

Formand: Keld Christensen tlf. 47 17 13 74   keldmariane@mail.dk 

Kasserer: Vibeke Petersen   tlf. 47 17 15 08   rv40@dlgmail.dk 

mailto:keldmariane@mail.dk
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Foreningen arrangerer guidede ture til interessante historiske seværdigheder. 

Vi afholder historiske foredrag i Stenløse, Ganløse og Veksø. Vores blad ud-

kommer fire gange årligt. Bliv medlem og oplev alt dette. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Vi spiller i Ballerup torsdage kl. 10 - 12 og fredage kl. 11 - 13. Du kan spil- 

le begge dage, hvis du har lyst. Nye medlemmer er velkomne. 

 

 

 
 

Huset er åbent mandag til fredag fra kl. 09.30 - 16.00, hvor der vil være café-

vagter til stede. HEP-huset kan anvendes til forskellige arrangementer for æl-

dre og handicappede i Egedal Kommune. 
 

VEKSØ 

 

 

 
 

 

Oprettet af Veksø Menighedsråd for borgere i Veksø sogn, der mangler hjælp 

til små praktiske opgaver, som kommunen ikke udfører. Bor du i Veksø og  

har du brug for hjælp, kan du kontakte Hans-Erik Pedersen.  
 

 

 

 

 

 

Stenløse Historiske Forening 

Formand: Steffen Erichsen, Teglværksparken 12, 3660 Stenløse 

Tlf. 48 18 38 75, mobil 22 64 62 66,  mail: jese@webnetmail.dk 

 Hjemmeside: www.stenlosehistorie.dk 

 

Seniorkoret Det Tredje Krydderi 

Formand: Inger Lisse Dahl Hede, Delfinvej 2, 3450 Allerød 

Tlf. 40 15 60 50,  mail: buresoen@mail.dk 

 

SEP-Bowlingklub Egedal 

Formand: Jørgen Holm, tlf. 29 64 47 30,  mail: b.j.holm@privat.dk 

HEP-huset, Carlsbergvej 4, 3660 Stenløse, www.hephuset.dk 

Formand: Sven Levy, tlf. 47 17 22 37,  mail: sven@levy.dk 

Frivillige Hænder i Veksø, kontaktperson: Hans-Erik Pedersen, 

tlf. 40 57 30 42  mail: frivilligehaenderiveksoe@gmail.com 
 

Foreningsdata og -rettelser fremsendes til redaktionen af ViPensionister 
 

Ruddi L. Würtzen,  Solsortevej 8,  3650 Ølstykke 

mail: ruddi@mail.dk 

senest den 1. juni 2021 

Koret mødes hver anden onsdag kl. 14.00 på Rytterskolen i Ganløse i lige 

uger. Vi synger på dansk og bruger ikke noder. Nye medlemmer er velkomne. 
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Afsender: 

Egedal Kommune 

Dronning Dagmars Vej 200 

3650 Ølstykke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egedal Kommune 

Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke 

Telefon 72 59 60 00  www.egedalkommune.dk 
 

 
 

Åbningstider 

Borgerservice Sundhedscentret 

 

Mandag     8.00 - 14.00 
 

Tirsdag    10.00 - 14.00 
 

Onsdag    10.00 - 14.00 
 

Torsdag   10.00 - 17.30 
 

Fredag     10.00 - 12.00 

 

  

  Mandag   8.00 - 16.00 
 

Tirsdag    8.00 - 16.00 
 

Onsdag    8.00 - 16.00 
 

Torsdag   8.00 - 16.00 
 

Fredag     8.00 - 15.00 

 
 

På Egedal Kommunes hjemmeside kan man finde oplysninger om de 

forskellige kommunale tilbud og ydelser til kommunens pensioni-

ster. Derudover kan man på udvalgte områder betjene sig selv døg-

net rundt. 

http://www.egedalkommune.dk/

