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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 til-

sendt 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. 7.300                                                Forsidefoto: Ruddi L. Würtzen 
 

 
 

Næste nummer udkommer i april 2022. 

Artikler til bladet skal være redaktionen i hænde senest den 15. februar 

2022. 

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

holder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme ind-

læg og læserbreve bringes ikke. 
 

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

             Dronning Margrethes Vej 59, 3650 Ølstykke 
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Fra Redaktionen 
Af Per Veise 

 

På grund af valget til Seniorrådet udkommer bladet denne gang en må-

ned tidligere end vanligt. Det skyldes, at vi gerne vil være med til at præ-

sentere de 13 kandidater, og at vi gerne vil sende endnu en opfordring 

til, at du bruger din stemmeret. Når du alligevel er mødt frem på dit 

valgsted for at stemme til Kommunalvalg og Regionsrådsvalg, skal du 

bare fortsætte til Seniorrådets valgbord for at afgive din stemme – nemt 

og enkelt – og det medfører forhåbentlig en høj valgprocent! 
 

Stegt flæsk og persillesovs 

Mange kan lide flæsk og persille-

sovs – andre kan absolut ikke. Sådan 

er vore spisevaner så forskellige, 

men uanset vi kan lide flæsk eller ej, 

har vi sat det på forsiden. 

Det har vi gjort, fordi første halvdel 

af november vil flyde med rigeligt 

flæsk: Valgflæsk! 

 

Held og lykke til alle dem, der stiller 

op til valg – både Regionsrådsvalg, 

Kommunalvalg og Seniorrådsvalg, 

og til dem, der bliver valgt: Husk de 

ældre! 

 

Bladet sendes denne gang 

til alle, der er fyldt 60, som har stem-

meret til Seniorrådsvalget – og også 

til dem, der har bedt sig fritaget for 

at modtage bladet.  

Det gør vi, fordi vi mener, at alle 

skal have mulighed for at opnå mak-

simalt kendskab til valget og til kan-

didaterne. Bladet bliver det sidste 

fra det afgående Seniorråd. 

 

 

Valgformen 

Seniorrådet har i snart mange år øn-

sket, at valget afholdes som frem-

mødevalg, og nu bliver det gjort 

som ønsket. Ved sidste valg i 2017 

(brevstemmevalg) var stemmepro-

centen på 39,7. Den skulle gerne 

blive meget højere denne gang. Se 

kandidatoversigten på midtersi-

derne og beslut dig for, hvem du vil 

stemme på den 16. november.  

Jo højere stemmeprocenten er, jo 

stærkere bliver Seniorrådets mandat 

i den lokale kommunalpolitiske ver-

den. 

 

Formanden beretter om Seniorrå-

dets arbejde 

Læs Bjarne Larsens artikel om, 

hvordan rådet har arbejdet indtil nu 

og om samarbejdet med administra-

tionen og det politiske niveau. 

Hvordan det kommende Seniorråd 

vil arbejde, er selvsagt op til rådet 

selv, og det vil uden tvivl ændre sig 

i løbet af valgperioden. 
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Personligt vil jeg dog anbefale, at 

man holder fast i de gode intentio-

ner, der allerede nu ligger i bl.a. Se-

niorrådets handleplan, og jeg vil 

håbe, at det nære og frugtbare sam-

arbejde med administrationen og 

politikerne vil fortsætte til glæde og 

gavn for alle os 11.000 60+-årige. 
 

Hvad er det/Hvad var det 

Endnu en gang bringer vi de to me-

get læste indlæg, hvor vores dygtige 

lay-outer, Ruddi Würtzen, leverer 

svar og nye spørgsmål om de sjove 

og pudsige genstande, vi modtager 

fra læserne. Denne gang var det 

åbenbart en vaskemaskine, vi spurg-

te om i august. Læs de to artikler og 

giv dit bud på Hvad er det? til næste 

blad. 
 

Borgerrådgiveren 

Egedal Kommune har en borgerråd-

giver, Lene Mikkelsen, der er ansat 

til at hjælpe borgere, der på forskel-

lig vis er ”kørt fast i systemet”. 

Seniorrådet har i forbindelse med en 

klagesag haft Lene med i et møde, 

hvor vi har hørt om hendes opgaver. 

Vi fandt orienteringen spændende 

og relevant også for vores alders-

gruppe. Derfor har vi bedt Lene 

Mikkelsen skrive en artikel om sin 

funktion. Læs artiklen, måske kan 

du også modtage hjælp og rådgiv-

ning. 
 

Fra redaktøren 

Som det fremgår af kandidatover-

sigten, opstiller jeg ikke til det kom-

mende Seniorråds-valg. Efter 12 års 

medlemskab af tre forskellige Se-

niorråd, har jeg besluttet at stoppe 

efter gode år i alle tre Seniorråd, 

med godt samarbejde internt i rå-

dene og udadtil med mange kompe-

tente og engagerede medarbejdere i 

administrationen og med et spæn-

dende og givende politisk samspil. 
 

34 numre af ViPensionister er det 

blevet til med mig som redaktør. 34 

gange er det lykkedes at samle stof 

til bladets 28 sider ikke mindst tak-

ket være redaktionsmedlemmernes 

store skrivelyst, nysgerrighed og 

vilje til at producere et læseværdigt 

blad, som jeg håber, du har været 

glad for. 

Tak til alle medvirkende i redakti-

onsarbejdet. Held og lykke til den 

ny redaktion – jeg glæder mig til at 

læse bladet fremover. 
 

Endelig vil jeg ønske  

alle læsere et dejligt efterår og en 

god vinter. Det med julen er næ-

sten for tidligt, men alligevel:  
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Nyt fra Seniorrådet 
Af Per Veise 

 

Seniorrådets valgperiode udløber med udgangen af 2021, så denne arti-

kel om ”Nyt fra Seniorrådet” bliver den sidste for det afgående råds ved-

kommende. Seniorrådet arbejder stadig i højt tempo for at behandle og 

evt. afslutte de sager, vi har og har haft med at gøre. 

 

Ventelisten 

Egedal Kommune kan igen slå 

fast, at ventelistegarantien over-

holdes. Sådan har det heldigvis 

været i hele denne valgperiode 

med meget få undtagelser.  

Den udbygning, der er sket på det-

te område, har vist sig at være til-

strækkelig. Men nu strammer det 

måske lidt til, og derfor er det nu, 

der skal skaffes ny kapacitet. Det 

bliver der så, som vi også har be-

skrevet tidligere. 

 

Grundstensnedlæggelse 

Den 27. september blev der afholdt 

en såkaldt grundstensnedlæggelse 

til det nu igangsatte byggeri af det 

kommende plejecenter, Hyrde-

vænget. 

Her blev der holdt de ”obligatori-

ske” taler med gode ønsker for det 

nye center, og hvor ordene bære-

dygtighed, nærvær og hjemlighed 

blev nævnt flere gange.  

Derefter blev grundstenen nedlagt 

i form af en solid metalbeholder, 

der rummer et fint underskrevet 

dokument, tegningerne for projek-

tet (usb-nøgle) samt dagens avis 

og tidens mønter.  

Hvis grundstenen skulle blive fun-

det en gang i fremtiden, vil der 

næppe være aviser, mønter eller 

usb-stik, så der vil til den tid være 

god grund til at spørge ”Hvad er 

det?” 

 

 

 

Handicappolitik 

Det er besluttet, at kommunens nu-

værende handicappolitik, der sidst 

er evalueret i 2017, skal erstattes af 

en ny politik.  

Seniorrådet har været med i forlø-

bet indtil nu. Det næste skridt er af-

holdelse af en såkaldt workshop 

om processen for udvikling af den 

kommende handicappolitik den 

26. oktober. 

  

Seniorrådet er inviteret til work-

shoppen og kan altså fra starten 

være med til at påvirke, hvad der 
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skal stå i den færdige politik, der 

formentlig er klar sidst i 2022. 

 

En spændende opgave venter for 

nyt byråd, nye politiske udvalg, 

nyt seniorråd, administrationen 

m.fl. 

 

Tilsynsrapport, plejecenter 

Styrelsen for Patientsikkerhed har 

gennemført tilsyn med et af kom-

munens plejecentre, hvor der bl.a. 

blev givet påbud i konkrete 

spørgsmål. 

 

 

 

Seniorrådet er orienteret om sagen, 

og har holdt Social- og Sundheds-

udvalget fast på at tage fat i sagen, 

så forholdene kan bringes i orden.  

 

Vi vil på kommende møder fortsat 

blive holdt orienteret, og vi vil 

følge sagen tæt. Seniorrådet har 

derudover sendt kritiske spørgs-

mål til Styrelsen for Patientsikker-

hed i forbindelse med, synes vi, en 

meget langsommelig sagsbehand-

ling fra Styrelsens side. 

 

Seniorrådets handleplan 

Seniorrådet har en handleplan for 

sit arbejde, der dels skal vise om-

givelserne, hvad vi tænker og ar-

bejder for og dels skal fastholde 

rådet på en afstukken linje for 

fremtiden. 

Planen drøftes halvårligt for ajour-

føring og opdatering med evt. nye 

emner, og den giver et godt start-

grundlag for det kommende se-

niorråd. 

Planen er senest blevet opdateret i 

oktober i år og kan læses på Seni-

orrådets hjemmeside. 

 

 

 

 

 

 

Nye Boliger 

Seniorrådet har hele tiden fulgt ud-

viklingen på boligmarkedet, og vi 

har løbende (med få undtagelser) 

fået orientering om nyt byggeri af 

især ældreboliger.  

 

På oktobermødet blev vi præsente-

ret for tegninger til endnu et byg-

geri: Egehaven med ca. 70 boliger. 

Egehaven ligger mellem det kom-

mende plejecenter, Hyrdevænget 

og Stenløse, og ser på tegnebrættet 

fint ud med gode tanker om fælles-

skaber, natur, motion, socialt sam-

vær m.v. 

 

Læg vejen forbi og følg byggeriet, 

der til foråret vil blive synligt i 

landskabet. 
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FN’s internationale Ældredag 

I år kunne vi igen (efter coronaen) 

gennemføre dette årligt tilbage-

vendende arrangement, hvor borg-

mester Karsten Søndergaard for-

talte om det kommende plejecen-

ter, fremtidens ældrepolitik og ple-

je af demente borgere, og forman-

den for Social- og Sundhedsudval-

get, Vicky Holst Rasmussen, for-

talte om samarbejdet mellem SR 

og SSU, ”klassens time” og me-

ningsudveksling generelt. 

Endelig talte sundhedskonsulent  

Kåre Sundmark – meget levende 

og tilsat en god del jysk lune – over  

 

emnet ”Bevar din krops funktion – 

hele livet”.  

 

 

 
 

 

 

 

Et foredrag, der burde være hørt af 

mange flere, men hvor HEP-husets 

fysiske rammer jo begrænser del-

tagerantallet. Som sædvanlig blev 

billetterne revet væk på ingen tid, 

og dagen fløj af sted – også med 

hyggesnak, sang, kaffe, frokost 

m.v. 

 

Interview´er søges 
 

Lokalarkivet for Stenløse-Ganløse området har gennem de seneste 

ca. 40 år optaget over 150 interviews med interessante borgere fra 

lokalområdet. 

Det har været med ældre borgere, der kunne huske langt tilbage og 

det har været handlende, en provst, en musiklærer, en praktiserende 

læge og politikere for at nævne nogen af dem. 

Disse interviews indgår i lokalarkivets materiale og er dermed en 

del af vor historie. 

Jeg har de senere år haft opgaven, men nu begynder alderen at 

trykke og jeg søger derfor en afløser. 

Hvis du er interesseret og kunne overveje at påtage dig opgaven så 

ring eller skriv til mig og jeg vil forklare, hvordan jeg har gjort. 
 

Hugo Odgaard, Kornvænget 48 Stenløse 

mobil tlf:. 40 76 50 09, mail: hugo@hugoodgaard.dk 



8 
ViPensionister 

Hvad var det så? 
Af Ruddi Würtzen 
 

I august bragte vi fotos af denne fine kobberting og spurgte om der var 

nogen blandt vore læsere, der kendte til tingens anvendelse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi fik kun tre svar denne gang. Èn 

mente, at den eventuelt kunne 

være til røgelse i katolske kirker.  

 

De to andre svarede, at det er en: 
 

Vaskemaskine! 
 

Kurt fra Ledøje skriver, at det er en 

vaskemaskine af vacuumtypen fra 

omkring 1880. 

Han har selv en engelsk model, 

The SWIFTSURE Patent no. 

10999/15 med glaskugle under 

stangen, der giver vacuumeffek-

ten. 

Ved at bevæge vaskemaskinen op 

og ned ved hjælp af stangen (som 

dog mangler på vore fotos), dannes 

et vacuum, som sætter sæbevandet 

i bevægelse og vacuummet ”su-

ger” snavset ud af tøjet. 

 

Kurt fortæller også, at hans vaske-

maskine er fabrikeret af The Bri-

tish Vacuum Washer co. Islington, 

Liverpool. 

Vacuumvaskemaskinen findes i 

flere udgaver og ved lidt Googlen, 

fandt jeg denne, der er lavet om til 

lampe!! Ja, ja genbrug er godt. 
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Borgerrådgiver 
Af Lene Mikkelsen 
 
Hvad er en borgerrådgiver, og hvad kan du bruge sådan en til? 

Egedal Kommunes borgerrådgiver varetager borgernes retssikkerhed i 

forhold til administrationens sagsbehandling og øvrige opgaver. Det 

sker ved at gennemgå klager juridisk og ved at genetablere dialogen 

mellem borger og administration, hvis den er kørt af sporet. I særlige 

tilfælde kan borgerrådgiveren også tilbyde mægling. 

 

Borgerrådgiveren medvirker desu-

den til, at utilfredshed og henven-

delser med karakter af klager bruges 

konstruktivt i den løbende udvikling 

og kvalitetssikring af kommunens 

sagsbehandling. Det sker gennem 

rådgivning og undervisning af admi-

nistrationen, f.eks. i forlængelse af 

konkrete klagesager. 

 

Borgerrådgiveren er en jurist dedi-

keret til funktionen, som samtidig 

indgår i det juridiske team i Center 

for Administrativ Service på Egedal 

Rådhus. 

Denne placering sikrer en høj grad 

af mulighed for juridisk sparring 

samt en bred viden om de forskel-

lige lovområder, som borgeren, via 

kommunens sagsbehandling, kan 

komme i berøring med. 

 

Hvad kan borgerrådgiveren? 

* Behandle klager over den formel-

le sagsbehandling; f.eks. hvis sags-

behandlingstiden er lang, man føler 

sig dårligt behandlet eller ikke får 

svar på sine henvendelser. 
 

* Hjælpe borgeren med at forstå ad-

ministrationens afgørelser. 
 

* Hjælpe borgeren med at få kon-

takt til det relevante fagcenter. 
 

* Oplyse og rådgive borgeren om 

øvrige klagemuligheder. 
 

* Genskabe dialogen mellem bor-

geren og administrationen. 
 

* Rådgive og undervise admini-

strationen, f.eks. i forvaltningsret. 
 

* Understøtte at der sker læring i 

organisationen på baggrund af de 

sager, som borgerrådgiveren be-

handler. 
 

Hvad kan borgerrådgiveren ikke? 

* Træffe afgørelser eller ændre 

administrationens afgørelser. Her 

henvises borgeren til at benytte af-

gørelsens klagevejledning; dvs. kla-

ge til den administrative klagein-

stans, f.eks. Ankestyrelsen. 
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* Behandle sager af privatretlig 

karakter, f.eks. ægteskabslovgivnin-

gen eller pensionslovgivningen. 
 

* Behandle klager over politiske 

beslutninger, f.eks. et serviceniveau. 
 

* Behandle klager i personalesager. 
 

* Behandle sager, der er afsluttet 

for mere end 1 år siden. 

 

Hvem kan henvende sig? 

Enhver med individuel og væsentlig 

interesse i en sag kan henvende sig 

til borgerrådgiveren om den formel-

le sagsbehandling.  

Ønsker borgeren, at f.eks. et famili-

emedlem skal henvende sig på sine 

vegne, skal der udfyldes en fuld-

magtsblanket, så vi har formalia i 

orden. 
 

Se venligst Fuldmagt til Partsrepræ-

sentation i Borgerrådgiverhenven-

delse på: 

https://www.egedalkommune.dk/me

dia/3357/fuldmagt_til_partsrepraes

entation.pdf 

 

Hvordan behandles en klage? 

Borgerrådgiveren forsøger først at 

løse uenigheder mellem forvaltning 

og borger ved at opfordre til dialog. 

Udgangspunktet er, at alle mulighe-

der skal være udtømt, før borger-

rådgiveren behandler en klage fra en 

borger. Det betyder, at borgeren selv 

skal have forsøgt at løse proble-

merne ved kontakt til den del af 

administrationen, borgeren er util-

freds med. 

 

En klage over sagsbehandling vil 

som udgangspunkt blive videre-

sendt til den forvaltning, klagen 

drejer sig om, der så besvarer hen-

vendelsen med kopi til borger-

rådgiveren. 

 

Hvis borgeren herefter fortsat er 

utilfreds med sagsbehandlingen, kan 

borgerrådgiveren indlede en under-

søgelse, som alt efter omstændig-

hederne kan lede til kritik af fag-

centerets formelle sagsbehandling.  

 

En undersøgelse kan også føre til, at 

borgerrådgiveren ikke har bemærk-

ninger til fagcenterets formelle sags-

behandling. 

 

Borgerrådgiveren kan kontaktes på:  
 

tlf.nr. 72 59 62 26 eller 

borgerraadgiveren@egekom.dk 

 

Hvis der sendes oplysninger af 

følsom karakter som ex. helbred, 

opfordres til at sende sikkert via 

borger.dk på Skriv sikkert til Bor-

gerrådgiveren via Digital Post.

 

 

https://www.egedalkommune.dk/media/3357/fuldmagt_til_partsrepraesentation.pdf
https://www.egedalkommune.dk/media/3357/fuldmagt_til_partsrepraesentation.pdf
https://www.egedalkommune.dk/media/3357/fuldmagt_til_partsrepraesentation.pdf
mailto:borgerraadgiveren@egekom.dk
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Seniorrådsvalg  
Tirsdag den 16. novenber 2021 
Af Bjarne Larsen 

 
Egedal Kommune afholder valg til Seniorrådet. De 9 medlemmer og 

suppleanter skal vælges for perioden 1. januar 2022 til 31. december 

2025. 

 
Borgere med fast bopæl i Egedal 

Kommune, der den 16. november 

2021 er fyldt 60 år, er valgbare og 

har valgret til Seniorrådet. 
 

Valget afholdes som fremmøde-

valg; dvs. samme dag som der 

afholdes Kommunal- og Region-

rådsvalg. 
 

Alle stemmeberettigede vil modta-

ge et valgkort til Seniorådsvalget 

med posten senest torsdag den 11. 

november 2021. 
 

Der vil endvidere også være 

mulighed for at brevstemme forud 

for Seniorrådsvalget i lighed med, 

hvad der kan gøres ved Kommu-

nal- og Regionsrådsvalget.  

Der kan brevstemmes fra tirsdag 

den 5. oktober 2021 (6 uger før 

valgdatoen) på Egedal Rådhus, 

Ølstykke- og Smørum Bibliotek. 

 

Der er optælling af stemmesedler 

fredag den 19. november 2021 

klokken 9.00 på Rådhuset. 

Optællingen er offentlig. 

Resultatet offentliggøres den 19. 

november 2021.  

 

Konstituerende møde afholdes den 

26. november 2021 på Rådhuset. 

Resultatet af konstitueringen of-

fentliggøres på kommunens hjem-

meside og i pressen. 
 

På vegne af valgbestyrelsen 
 

Vicky Holst Rasmussen, formand (formand for Social- og Sundhedsudvalget) 

Bjarne Larsen, næstformand        (formand for Egedal Seniorråd) 

Bettina Zarp                               (næstform. i Social- og Sundhedsudvalget) 

Per Veise        (sekretær Egedal Seniorråd) 
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Kandidatoversigt 
 

 

Kandidaterne er opstillet i alfabetisk rækkefølge, efter fornavn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har været med i Seniorrådet i 12 år, heraf 

de sidste 8 år som formand. 72 år gammel og 

har altid boet i Egedal og i Ølstykke. Har tid-

ligere været med i Ølstykke Byråd i 17 år, 

heraf 9 år som formand for Teknisk Udvalg. 
 

Ønsker at fortsætte i Seniorrådet i det kon-

struktive og positive samarbejde sammen 

med de ansatte indenfor ældreområdet. 
 

Har et godt kendskab til det kommunale sy-

stem, samt været erhvervsaktiv i ledende 

stillinger i mere end 40 år og 10 år som leder 

af Ølstykke vandforsyning. 

Jeg bor i Sandalsparken i Stenløse, 73 år. 

Jeg har været medlem af Seniorrådet siden 

2014 og ønsker at fortsætte.  
 

I begge perioder har jeg været kasserer og Se-

niorrådets repræsentant på Damgårdsparken. 

Mit fokus vil naturligvis fortsat være på ældre 

og især at skabe tryghed. 
 

Vi skal være trygge og modtage omsorg og 

pleje, når vi får brug for hjælp, hjemme eller 

i plejebolig. 
 

Når du skal stemme til kommunevalget, kan 

du samtidig stemme på en kandidat til Seni-

orrådet, og ja! Det må gerne være mig. 

Annie Havnsøe Thomasen 

Bjarne Larsen 
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Jeg er 67 år og har boet i Ølstykke i mange 

år med en livsrygsæk fuld af erfaringer, men 

samtidig en lyst til fylde mere på, at se 

fremad, at lave løsninger til gavn for Egedal 

seniorer, samt at være proaktiv og fremføre 

og argumentere for bedre løsninger.   
 

Sidder i bestyrelse for Stengården afd. 7 og 

hovedbestyrelsen for Stenløse Ølstykke Bo-

ligforening. 
 

Hobby: At rode i min rækkehushave og køre 

racercykel til husbehov og løbe med min 

kone.  
 

Stiller op for første gang. 

Jeg er 66 år og bor i Ganløse. 

Jeg er formand for Ganløse Vandværk, hvor 

jeg har været med i 15 år.  
 

I år blev jeg formand for Ganløse For-

eningshus, hvor jeg sammen med en række 

andre gode borgere har kæmpet for at kunne 

købe Liselund stuehus til foreningsformål. 
 

Jeg har egen konsulentvirksomhed og har 

tidligere haft forskellige lederstillinger.  

Som person er jeg meget lyttende og ind-

dragende og ønsker at bidrage til fællesska-

bets bedste.  
 

Jeg ønsker at bidrage med både erfaringer 

og politisk tæft. 

Bo Otterstrøm 

Frank Friis Pedersen 
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Inge Kiilerich 

Min motivation er, at alle samfund og se-

niorer i Egedal skal høres.  

Jeg bor i Ledøje og har aktivt fulgt udvik-

lingen i de tre kommuner, som blev til en.  
 

For mig betyder det noget, at der skabes 

muligheder for at bo og være aktiv i sit lo-

kalsamfund hele livet, at styrke sammen-

hold mellem generationer.  
 

At leve fra vugge til grav i sin landsby i 

forskellige boformer.  

At seniorer har de bedste betingelser for et 

sundt liv med livsmod og livsglæde, som 

kan smitte af på alle borgere i vores kom-

mune. 
 

Joan Nødskov Pedersen 

Jeg er 64 år, bor i Ølstykke, er aktiv i er-

hvervslivet som fællestillidsrepræsentant. 
 

 Jeg stiller op til Seniorrådet i Egedal Kom-

mune. Jeg vil gøre en forskel for seniorer, 

ældre og demente via styrkelse af vilkår og 

rammer for en god tilværelse. 
 

 Mit fokus er ældre og dementes værdighed 

og pleje og jeg vil arbejde for sundhed, so-

ciale liv og vilkår for en værdig tilværelse. 
 

Jeg vil arbejde mod nedskæringer, sikre 

værdighed, øgede resurser og styrke dialo-

gen med kommunen og forvaltningen. 
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Jørgen Lange 

Jeg er 75 år og har boet i Ølstykke i 54 år. 
 

Jeg har været ansat i lokale firmaer som 

klejnsmed, været ungdomstræner i badmin-

ton og siddet i hovedbestyrelsen i Ølstykke 

Idrætsforening for år tilbage. 
 

Mit engagement i Seniorrådet er at ligestille 

alle uanset indtægt. 

Der skal være mulighed for at benytte kom-

munens faciliteter i alle aldre og tilstande, 

for således at bevare helbredet og fore-

bygge aldersgener og modvirke ensomhed. 
 

Jeg har været i Seniorrådet i to perioder og 

er klar til endnu en periode. 

 

Jørgen Storm 

Jeg har været i Seniorrådet siden 2014, og 

jeg genopstiller for at fortsætte arbejdet til 

gavn for kommunens seniorer.  
 

Jeg er nu 77 år, bor i Smørum, og jeg er 

dybt engageret i foreningslivet i Egedal 

Kommune – jeg har et stort netværk. 
 

Jeg vil arbejde med at udvikle kommunens 

seniorpolitik og med at fremme samarbej-

det mellem pensionist- og seniororganisati-

oner og vores kommunale myndigheder – 

til gavn for alle os ældre.  
 

Jeg beder om dit kryds – jeg vil skabe ram-

mer for et godt liv hele livet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim Røgen 

Jeg er 69 år, bor i Ølstykke. Er ingeniør. 

Har arbejdet med miljøforhold, ledelse 

og udvikling. 
 

Skoleleder i Egedal AOF. Formand for 

Faglige Seniorer i Egedal. 
 

Jeg vil i Seniorrådet insistere på en vel-

færdspolitik af høj kvalitet via nytænk-

ning og et mærkbart løft i kvaliteten for 

seniorer og i ældreplejen: 
 

Et værdigt liv, øgede ressourcer, strategi 

for udviklingen på plejeområdet, samlet 

boligpolitik for senior- og ældreområdet, 

medarbejderfastholdelse med synlig le-

delse, uddannelse og godt arbejdsmiljø. 

Gennem 40 år har jeg været bosat og ar-

bejdet i Egedal Kommune, først som 

pædagog, siden som pædagogernes fæl-

lestillidsmand, og de sidste mange år 

som leder af Stjernehuset i Slagslunde.  
 

Som pensionist har jeg nu tid, lyst og 

energi til at lægge kræfter i arbejdet for 

at fremme seniorlivet i Egedal.  
 

Mine særlige interesseområder er: In-

frastruktur/offentlig transport, senior-

boliger, madordning, samt hurtig koor-

dineret hjælp efter udskrivning fra sy-

gehus. 

Karen Jensen 



17 
ViPensionister 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg har haft den glæde at være en del af seniorrå-

det de sidste 4 år – bor i Ølstykke og er 68 år. 
 

Er næstformand i ØAB (Ølstykke almennyt-

tige Boligselskab) og i byggeudvalget, hvor 

jeg har været med på Plejecenter Egeparken 

og nu det nye Hyrdevænget.  
 

Jeg er også valgt i Faglige Seniorer, hvor vi 

også arbejder for bedre vilkår. 
  

Jeg brænder meget for at vores ældre borgere 

kan få en bedre dagligdag. 
 

Jeg håber at få DIT kryds til valget, så jeg kan 

fortsætte dette arbejde, hvor jeg mener, at 

kunne gøre en forskel. 

 

Michael Krautwald-Rasmussen 

Kirsten Daugaard  

Jeg er 66 år. Min organisatoriske baggrund er 

40 år som tillidsmand for Dansk Metal samt 

28 år i kommunalbestyrelsen i en nabokom-

mune, heraf 24 år som formand. Jeg valgte 

ikke at genopstille i 2017. 
 

En seniorpolitik skal sikre, at alle også pårø-

rende, kan forvente en respektfuld og værdig 

alderdom, og at der hurtigt kan gribes ind, 

hvis faldgruber skulle vise sig.  
 

Jeg stiller op til Seniorrådet i Egedal, fordi jeg 

tror på, at kunne være med til gøre en forskel 

i en tid med store udfordringer. 
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I henhold til §§ 30 – 33 i Lov om retssikker-

hed og administration på det sociale område 

LBK nr. 1054 á 07.09.10 nedsætter Kommu-

nalbestyrelsen ét Seniorråd. 

 

Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed, og er derfor undergi-

vet Forvaltningslovens regler om indhentelse og videregivelse af oplys-

ninger, og har tavshedspligt efter reglerne i Straffelovens kap. 16 og 

Forvaltningslovens kap. 8. 

 

Egedal Seniorråd – din stemme i ældrepolitikken 

 

Stem den 16. november 2021 

 

Med venlig hilsen 

Kandidaterne 

Har været medlem af Seniorrådet i 4 år. Her har 

jeg været med til at sætte fokus på seniorer i 

Egedal, ved at være tilknyttet Porsebakken og 

Seniorbladet ”ViPensionister”.  
 

Derfor stiller jeg op til en ny periode i Egedal 

Seniorråd. Jeg er i bestyrelsen for Kræftens Be-

kæmpelse Egedal, Ældre i Bevægelse og Ege-

dal Boligselskab.  
 

Jeg er bosat i Smørum, siden 1973, og har et 

godt kendskab til Egedal og vil gerne gøre en 

forskel for 60+. Det kan kun lade sig gøre, hvis 

jeg får opbakning til at forsætte de næste 4 år. 

 
 

Per Husted Sørensen 
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Seniorrådet – din stemme i ældrepolitikken 

 i Egedal kommune 
Af Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd 

 

  

Der er ca. 11.000 seniorer i Egedal Kommune, der er 60 år og derover, 

som kan stemme til Senior-rådsvalget tirsdag den 16. november 2021. 

Det er ca. 25% af kommunens samlede indbyggertal.  

 

I 2017 havde vi brevstemmevalg 

til Seniorrådet og her stemte knapt 

40%. Det skulle gerne blive meget 

bedre denne gang, hvor afstemnin-

gen sker samme dag, som der kan 

stemmes til Kommune- og Regi-

onsvalget. Vi er gået fra brevstem-

mevalg til fremmødevalg denne 

gang. 

 

 

 

 

Når du har stemt til Kommunal- og 

Regionsrådsvalget, er der et sær-

skilt bord, hvor du afleverer dit 

valgkort til Seniorrådsvalget og får 

udleveret din stemmeseddel. Det 

vil glæde de opstillede kandidater 

meget, såfremt stemmeprocenten 

blev forhøjet væsentligt i forhold 

til sidst.  

Det vil give et styrket mandat til 

Seniorrådet og dets arbejde i den 

næste fireårige periode. 

 

Hvordan arbejder Seniorrådet i 

Egedal Kommune? 

Vi arbejder med ejerskab af opga-

verne i rådet i en konstruktiv og 

positiv ånd. 

Det være sig indadtil i rådet som 

udadtil overfor alle medarbejdere i 

kommunens ældrepleje og admini-

stration – og på politisk plan. Og 

så skal vi være synlige med vore 

opgaver, synspunkter og holdnin-

ger, der hvor vi færdes og i den of-

fentlige presse.  

Det er ikke ensbetydende med, at 

vi skal være enige i alt og med alle. 

Men vi skal lytte og respektere an-

dres holdninger.  

 

Grundlæggende repræsenterer vi 

ca. 11.000 seniorer og ældre bor-

gere i Egedal Kommune, som vi 

”kæmper for”.  

Dermed ikke være sagt, at rådet 

ikke interesserer sig for børnepas-

nings- eller skoleområdet. Men det 
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er der andre, der er bedre til end os. 

Sådan har det været de sidste 8 år. 

Det kan der blive vendt op og ned 

på i det nyvalgte Seniorråd. 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til rådets arbejde og et me-

get vigtigt punkt på de månedlige 

møder. Den første time af hvert 

møde har vi kaldt ”klassens time”. 

Det er helt unikt for rådets arbejde, 

og det findes ikke mange andre 

steder i de 98 kommuner i Dan-

mark.  

I denne første time deltager for-

manden for Social- og Sundheds-

udvalget, Centerchef for CSO (æl-

drechefen) og en afdelingsleder fra 

de Sociale Myndigheder. 

Efter behov hidkaldes andre kom-

petente medarbejdere. Her drøftes 

alt indenfor ældreområdet i kom-

munen, det kan være problemom-

råder, kommende opgaver og gen-

sidige informationer mv., – selv-

følgelig under behørig tavsheds-

pligt, når det er påkrævet.  

 

Det bør også nævnes, at Seniorrå-

det to gange om året har et såkaldt 

dialogmøde med hele Social- og 

Sundhedsudvalget på Rådhuset – 

med dagsorden og efterfølgende 

referat. Her udveksles meninger i 

et åbent, konstruktivt og respekt-

fuldt politisk forum. Det er med til 

at samle opgaverne og proble-

merne på en god måde for ældre-

området. Der bliver ikke ”stukket 

noget under bordet”; det bliver 

sagt ligeud. Det være sig stort – 

som småt.  

 

 

 

 

 

Som afslutning på denne valgperi-

ode vil jeg godt på vegne af Seni-

orrådet takke Social- og Sundheds-

udvalgets formand, Centerchef for 

CSO (ældrechef) og afdelingslede-

ren fra de Sociale Myndigheder for 

deres engagement, hjælp og viden 

på vore møder og især svar på alle 

vore spørgsmål – i tide og utide. 

 

Hvor kan du finde Seniorrådets 

medlemmer i deres arbejde? 

Som det nok vigtigste synlige be-

vis er bladet ViPensionister, som 

laves af medlemmer af Seniorrådet 

med ekstern hjælp til opsætning 

(layout) mv. og udsendelsen af 

Egedal Kommune. 
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Redaktionsudvalget skal også ha-

ve ny redaktør pr. 1. januar 2022, 

da den nuværende redaktør har 

valgt ikke at genopstille. En vigtig 

post skal besættes. 

 

På Egedal Kommunes plejecentre, 

Porsebakken, Damgårdsparken, E-

geparken og demensboligerne på 

Solkrogen og Engbo er der et så-

kaldt Bruger- og Pårørende råd. 

Alle steder er Seniorrådet repræ-

senteret med et medlem og en sup-

pleant. Derudover er vi repræsen-

teret i Tilgængelighedsudvalget 

med et medlem. 

 

Det gamle Frederiksborg Amt har 

nedsat en Nordgruppe af ni kom-

muner, hvor Seniorrådet er repræ-

senteret med to medlemmer. 

 Region Hovedstaden med 19 

kommuner har ligeledes et 

overordnet råd, hvor Seniorrådet 

er repræsenteret med to medlem-

mer. 

Derudover deltager medlemmer af 

Seniorrådet i diverse nedsatte ud-

valg, hvor specifikke opgaver in-

den for senior- og ældreområdet 

skal drøftes og løses i Egedal 

Kommune.  

Her er bl.a. arbejde med en ny 

Handicappolitik og revision af 

Værdighedspolitikken mv. Ja, – vi 

bliver ikke arbejdsløse i den kom-

mende periode. 

 

Afslutning 

Der er tre nuværende medlemmer 

af Seniorrådet, der ikke ønsker at 

opstille igen. En stor tak for indsat-

sen. 

Så er der kun på vegne af de 13 op-

stillede kandidater at ønske alle et 

godt valg til Seniorrådet i Egedal 

Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rundkørslen ved Søsum 
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Hvad er det? 
Af Ruddi Würtzen 

 
Endnu en gang har vi modtaget et emne til ”Hvad er Det?” fra en af 

vore læsere? Denne gang fra Søsum. 

 

 
 

 

 
 

  
Tingen er af rustfrit stål med ud-

skåret ben- eller hornskaft.  

Det ligner jo mest en gaffel, man 

ikke kan stikke med, men hvad er 

den til? 

 

Ejerne oplyser, at de har arvet den 

fra deres bedsteforældre og me-

ner, den nok er lavet mellem 1920 

og 1945, da man først har rustfrit 

stål efter 1920, og man holdt op 

med produktion til stel ca. i 1945. 

 

Skaftet er formentlig lavet som 

husflidsarbejde. 

 
 

 Kan du genkende denne mystiske ting og/eller vil du gerne komme 

med et bud på, hvad den har været brugt til, eller måske stadig bli-

ver brugt til, så ring eller skriv til: 

 

Ruddi Würtzen på telefon 40 16 68 78 eller ruddi@mail.dk 

Eventuelle svar vil blive bragt i aprilnummeret af ViPensionister. 
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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 

Jørgen Lange 

Duevej 9, 3650 Ølstykke 

 41 56 31 06 

langeja@cdnet.dk 

1. suppleant: Kim Røgen 

Johannedalsvej 28, 3650 Ølstykke 

26 12 08 79 

kimroegen@msm.com 

 

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: Pt. ingen 
 

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
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Oversigt over seniorforeninger i Egedal 
 
 

EGEDAL 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEP-Bowlingklub Egedal 
Formand: Jørgen Holm, kontakt 29 64 47 30/b.j.holm@privat.dk 
 

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

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

Danske Slægtsforskere Egedal 
Smørum Bygade 35, 2765 Smørum 

Formand: Bent Thyge Thygesen, kontakt 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 
 

Egedal Seniorsvømning i Ganløse Friluftbad 
Formand: Keld Christensen, kontakt 47 17 13 74/keldmariane@mail.dk 

Kasserer: Vibeke Petersen, kontakt 47 17 15 08/rv40@dlgmail.dk 

Bordtennis BAT 60+  
Team Egedal Bordtennis/Ølstykke BTK - BAT 60+ 

Formand: Mikael Mikkelsen, kontakt 27 57 55 35/btkteamegedal@gmail.com 
 

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. 

Foreningen NU HYGGER VI 
Formand: Jørgen Lange, kontakt 41 56 31 06/langeja@cdnet.dk 

Kasserer: Annie Havnsøe Thomasen, kontakt 60 88 34 86/havnsoe@it.dk 

Sekretær: Bjarne Larsen, kontakt 40 70 68 93/bjla@live.dk 

Hjemmeside www.nuhyggervi.dk 

Aktiviteter i Ølstykke Svømmehal – onsdage fra kl. 13 til kl. 15 

 

 

Slægternes Hus 
Formand: Arne Würtzen, kontakt 30 57 82 20/sl-hus@mail.dk 
Sted: Stenløse Kulturhus hver tirsdag fra 9-12. 
 

Hjælp til slægtsforskning og lokalhistorie for nybegyndere og dig, der er kom-

met lidt videre. Alle er velkomne, bare mød op, der er kaffe/te på kanden. 

mailto:b.j.holm@privat.dk
mailto:formand@dis-egedal.dk
mailto:formand@dis-egedal.dk
http://www.slaegt/
mailto:keldmariane@mail.dk
mailto:btkteamegedal@gmail.com
mailto:sl-hus@mail.dk
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LEDØJE-SMØRUM 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

  
 

 

GANLØSE – SLAGSLUNDE – STENLØSE – VEKSØ 

 

 
 

 

 

 

Ældre Sagen i Ledøje-Smørum  

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

Næstform.: Erik Poulsen, kontakt 61 86 31 48/erik.poulsen@smoerumnet.dk 

Social-humanitært omr.: Eva Petersen, kontakt 26 74 52 02/eva.sonny@os.dk 
 

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! 

 

Ældre i Bevægelse ÆiB 
Formand: Per Husted Sørensen, Dyvelåsen 50, 2765 Smørum.  

Kontakt 21 47 26 25/Aeib20191@outlook.dk 

Næstformand: Eva Olsen, kontakt 27 68 78 90/evaolsen1950@yahoo.dk    

www.ældreibevægelse.dk 
 

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. Henven-

delse om medlemskab til formanden. 

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

Kontakt 21 49 08 99/bent.knudsen@comxnet.dk 
 

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

døje-Smørums pensionister. Alle kan optages og deltage i foreningens ak-

tiviteter. Bankospil hver onsdag på Balsmoseskolen i Smørum. 

 

Seniorkoret Det Tredje Krydderi 
Formand: Inger Lisse Dahl Hede, Delfinvej 2, 3450 Allerød. 

Kontakt 40 15 60 50/buresoen@mail.dk 
 

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. 

Ledøje-Smørum Historisk Forening, Smørum Bygade 35, 2765 Smørum. 

Formand: Finn Sølvbjerg Hansen, kontakt 44 65 99 27 

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

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 hjemme-

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

mailto:eva.sonny@os.dk
mailto:Aeib20191@outlook.dk
mailto:evaolsen1950@yahoo.dk
file:///C:/Users/Ruddi/Documents/1%20ViPensionister/2020%20April/Bladet/www.ældreibevægelse.dk
mailto:bent.knudsen@comxnet.dk
mailto:buresoen@mail.dk
mailto:ullafinn.hansen@gmail.com


26 
ViPensionister 

GANLØSE – SLAGSLUNDE – STENLØSE – VEKSØ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ældre Sagen i Stenløse 
Formand: Jette Bærentzen, Egevej 1, 3660 Stenløse. 

Kontakt 23 81 84 05/jbbaeldre@gmail.com 

Næstformand: Inge Christensen, Henriettevej 5, 3660 Stenløse. 

Kontakt 29 84 59 03/ingech@hotmail.com 
 

Arrangementer afholdes i HEP-huset, Carlsbergvej 4, 3660 Stenløse 

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

Stenløse-Veksø Pensionist og Efterlønsforening 
Formand: Lene Ravn, kontakt 26 63 29 00/lene.ravn@youmail.dk 

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

Slagslunde-Ganløse Pensionistforening 
Kirsten Møller Jensen, Teglværksparken 29, Ganløse, 3660 Stenløse. 

Kontakt 50 22 03 09/kpogpep@youmail.dk 
 

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

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

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

 

Slagslunde-Klubben 
Formand: Susan Kielstrup, Ved Gadekæret 11C, Slagslunde, 3660 Stenløse. 

Kontakt 26 85 87 05/bjasus@oncable.dk 
 

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

tirsdag. Seniorgruppens kontaktperson er Gunnar Zithen  tlf. 20 13 88 06 el-

ler 48 18 31 85/GZJ@mail.dk 

Stenløse Historiske Forening 
Formand: Steffen Erichsen, Teglværksparken 12, 3660 Stenløse. 

Kontakt 48 18 38 75/22 64 62 66/jese@webnetmail.dk 

Hjemmeside: www.stenlosehistorie.dk 
 

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. 

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

Formand: Ib Sørensen, kontakt 51 32 63 25/ibbsorensen@outlook.dk 
 

Huset er åbent mandag til fredag fra 9.30-16.00, hvor der vil være cafévagter 

til stede. HEP-huset kan anvendes til forskellige arrangementer for ældre og 

handicappede i Egedal Kommune. 

mailto:ingech@hotmail.com
mailto:kpogpep@youmail.dk
mailto:bjasus@oncable.dk
http://www.stenlosehistorie.dk/
http://www.hephuset.dk/
mailto:ibbsorensen@outlook.dk
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  ØLSTYKKE 

 

 

 

 

Foreningsdata og rettelser fremsendes til redaktionen af ViPensionister 

Ruddi L. Würtzen,  Solsortevej 8,  3650 Ølstykke 

Kontakt 40 16 68 78/ruddi@mail.dk 
senest den 15. februar 2022 

Frivillige Hænder i Veksø 

Kontaktperson: Hans-Erik Pedersen. 

Kontakt 40 57 30 42/frivilligehaenderiveksoe@gmail.com 
 

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 brug for hjælp, kan du kontakte Hans Erik Pedersen. 

Omsorgsklubben (OK-Ølstykke) 
Formand: Lone Ellemann Jensen, Helmer Filtenborgs Plads 4,  

Ølstykke, kontakt 28 39 07 45/okoelstykke@gmail.com 

Ældre Sagen i Ølstykke 
Formand: Susanne Kongsaa, 51 35 02 89/fm.oelstykke.237@aeldresagen.dk 

Næstformand: Erik Jørgensen, 40 17 70 66/erikjoerg@gmail.com 

Social-humanitært omr.: Inge Hjort, 21 42 03 50/ihhnnpost@gmail.com 
 

Lokalbestyrelsen i Ølstykke udgiver to blade årligt med informationer og 

afdelingens program. Vi henviser til www.aeldresagen.dk/lokalafdelin-

ger/oelstykke, hvor nyheder og akutte meddelelser kommer. 

Ølstykke/Jørlunde Pensionistforening 
Formand: Ida Clausen, Ved Store Dyrehave 40 st. tv. 3400 Hillerød. 

Kontakt 41 60 53 07/kaicl@webspeed.dk 

Ølstykke Historiske Forening/Skenkelsø Mølle Museum 
Maglehøjvej 42, 3650 Ølstykke. 

Formand: Hanne Mogensen, kontakt 29 89 93 17/hm16@post.cybercity.dk. 

Indmeldinger til kasserer: Svend Kjærgaard, kontakt 47 17 89 61/ 

skkj@kjaergaardnet.dk 
 

Skenkelsø Mølle Museum inviterer til mølledage, se mere på 

www.olstykkehistorisk.dk 

Mangler du socialt samvær, kan du melde dig ind i foreningen eller deltage 

aktivt i møllelauget, som er aktivt hver tirsdag. 

mailto:frivilligehaenderiveksoe@gmail.com
mailto:fm.oelstykke.237@aeldresagen.dk
mailto:erikjoerg@gmail.com
mailto:ihhnnpost@gmail.com
http://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/oelstykke
http://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/oelstykke
mailto:hm16@post.cybercity.dk
mailto:skkj@kjaergaardnet.dk
http://www.olstykkehistorisk.dk/
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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 pensio-

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

net rundt. 

http://www.egedalkommune.dk/

