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Fra redaktionen 
Af Per Veise 

 

 
Du sidder nu med jule- og vinterudgaven af ViPensionister. Selve 

indholdet handler ikke så meget om jul eller vinter, men der er da 

heldigvis blevet plads til lidt nisser og andet julepynt undervejs, og 

forsiden er fyldt med sne. 

 

Vinter som i gamle dage 

Forsiden får mig til at tænke på 

Ingemanns sang: 
 

”I sne står urt og busk i skjul 

det er så koldt derude; 

dog synger der en lille fugl 

på kvist ved frosne rude.” 
 

Du kender den – syng selv med og 

glem for en stund al tale om global 

opvarmning, klimaændringer o.s.v., 

og lad julefreden sænke sig. 
 

Hjemmeplejen 

I denne udgave af bladet kan du 

læse Rune Thielckes artikel om æn-

dringer i hjemmeplejen, hvor der 

oprettes en ny ”Egedalgruppe”, og 

hvor det hidtidige ”Aftenteam” 

nedlægges og fordeles på de fire 

hjemmeplejegrupper. 
 

Det forventes, at der bliver en bedre 

sammenhæng i plejen henover døg-

net og ugen, og at der med fire 

grupper bliver lidt kortere trans-

porttid og dermed lidt mere tid hos 

borgerne. 

Nattevagten fortsætter som hidtil. 

Læs også Hjemmeplejens lille no-

tits ”I regn og slud – Hjemmeplejen 

skal ud”. 
 

Seniorrådet 

Også denne gang fortæller vi om, 

hvad Seniorrådet har arbejdet med 

siden sidst, små og store opgaver 

ind imellem hinanden og store og 

små spørgsmål, som vi har skullet 

tage stilling til. 

Husk, at du kan læse referater og 

høringssvar fra alle vore møder på 

kommunens hjemmeside, hvor 

ViPensionister også kan findes. 

Hjemmesiden er i øvrigt kommet i 

en ny udgave med et nyt flot de-

sign og med langt bedre søgemu-

ligheder end hidtil. 
 

Budget 2020 

Der er næsten hvert år stort drama i 

forbindelse med budgetlægningen 

for det kommende år. Således også 

i år. 

Folketingsvalget i juni forsinkede 

hele budgetproceduren i nogle må-

neder. Først skulle der spares man-

ge millioner, så skulle der spares 



4 
ViPensionister 

knap så meget, og til sidst endte det 

med, at der slet ikke skulle spares. 

Der blev faktisk plads til lidt udvi-

delser på flere af kommunens store 

opgaver, herunder omsorgen for 

ældre. Det hilser vi i Seniorrådet 

med glæde. 
 

Demens 

Vi har ofte skrevet om demens, og 

vi gør det også i dette nummer, 

hvor Rune Thielcke og Mette Nør-

regaard beskriver, hvordan Egedal 

Kommune målrettet har arbejdet på 

at gøre kommunen mere demens-

venlig. 

Projektet er gennemført i 2018-19 

og afsluttes med udgangen af 

december. I artiklen gøres der sta-

tus på projektet, og der oplyses om, 

hvordan arbejdet med demens fort-

sætter fremover. 

Der er ca. 500 borgere i Egedal 

Kommune, der er ramt af en de-

menssygdom. Desværre må det for-

ventes, at antallet stiger i de kom-

mende år, hvor vi bliver stadig flere 

80+ -årige i kommunen. 

Derfor er det også nødvendigt, at 

arbejdet fortsættes og glædeligt, at 

der blev afsat lidt ekstra midler til 

området i næste års budget. 
 

Ny kommunaldirektør 

I løbet af sommeren fik Egedal 

Kommune ny kommunaldirektør. 

Se Per Husted Sørensens præsen-

tation af Christine Brochdorf, og 

læs om hendes tanker om det frem-

tidige Egedal og om tankerne om 

kommunen som ”serviceorgan” for 

kommunens borgere – ”Vi skylder 

jer at gøre vores allerbedste hver 

dag.” 
 

Øvrige artikler 

Ud over de her nævnte artikler 

bringer vi et par omtaler v. Jørgen 

Lange af et par arrangementer 

”Gamle dage” i forbindelse med 

Huskeugen. 
 

I rækken af præsentationer af fore-

ninger har vi denne gang valgt at 

omtale bylaug – denne gang speci-

elt om bylauget i Ganløse v. Jørgen 

Storm. 

Desuden kan du læse om et par 

gode tilbud: Syng sammen aftener 

og Tryghedsopkald. 

Endelig kan du følge med i Ruddi 

Würtzens svar og spørgsmål om 

Hvad er det/Hvad var det, og du 

kan lære, at der er noget, der hedder 

Absalonstien! 
 

Glædelig jul 

Redaktionen og Seniorrådet vil ger-

ne ønske alle vore læsere en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår. 

Ønsket går også til alle de mange 

medarbejdere på ældreområdet, 

som gør et kæmpestort, solidt og 

ordentligt arbejde til glæde og gavn 

for alle ældre borgere. 

 



Nyt fra Seniorrådet 
Af Per Veise 

 

De seneste måneder har budt på betydelig mødeaktivitet og på gennem-

førelse af de årligt tilbagevendende arrangementer, FN’s internationa- 

le ældredag og Huskeugen. 

 

Værdighedspolitik 

I december sidste år vedtog Byrå-

det en Værdighedspolitik gælden-

de for 2018 – 2021. Med en ny 

bekendtgørelse blev kravet til po-

litikken udvidet, således at Vær-

dighedspolitikken også skulle be-

skrive, hvordan der arbejdes med 

”Bekæmpelse af ensomhed” i den 

enkelte kommune. 

Det var derfor nødvendigt at re-

videre den netop vedtagne politik. 

Vi deltog sammen med Social- og 

Sundhedsudvalget og fagpersoner 

fra administrationen i denne revi-

sion, som i den endelige form 

blev godkendt af Byrådet på et 

møde den 25. september. 

Den reviderede politik kan ses på 

kommunens hjemmeside. Senior-

rådet var glad for, at vi blev ind-

draget i denne proces, hvor vi fik 

gode muligheder for at præge det 

endelige resultat. 

 

Venteliste 

Der er ingen venteliste til kommu-

nens plejecentre. Vi får på alle 

Seniorrådsmøderne en orientering 

om ventelisten på plejecentrene.  

Der har i hele 2019 ikke været 

venteliste, hvilket jo betyder, at 

Egedal Kommune overholder lo-

vens krav om pladsgaranti. Vi er 

selvsagt godt tilfreds med dette og 

håber, at det vil være sådan også i 

det kommende år. 

 

Nyt plejecenter 

Det er som tidligere nævnt beslut-

tet, at der skal bygges et nyt pleje-

center, der ligesom Egeparken 

skal placeres i Egedal By Syd tæt 

ved Rådhus, Sundhedscenter m.v. 

Forventet ibrugtagning omkring 

årsskiftet 2022/23. 

Vi får af og til orientering om 

dette byggeri. Senest har vi erfaret 

(fra mødereferater og dagspres-

se), at Planudvalg og Byråd har 

besluttet et skitseforslag til den 

konkrete indretning af plejecen-

tret, herunder en drøftelse af at 

øge boligarealet fra 65 m² til 68 

m² med en tilhørende forhøjelse 

af huslejen. 

Beslutningen betyder også, at fæl-

lesarealernes størrelse kan øges 

med op til 30 m². Det lyder som 

gode beslutninger, men jeg mener 
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alligevel, at Seniorrådet burde ha-

ve været hørt i denne sag. 

Jeg er i det hele taget forundret 

over, at man allerede nu på by-

rådsniveau er nået til at drøf-

te/beslutte skitseforslag uden reelt 

at have involveret Seniorrådet. 

 

FN’s internationale temadag for 

ældre 

Endnu en gang stod Seniorrådet 

for den årligt tilbagevendende 

internationale ældredag, og endnu 

en gang blev billetterne revet 

væk! 

Vi havde i år fået professor m.m. 

Jacob Torfing til at fortælle om 

”Borgerinddragelse og samska-

belse”, der defineres som, ”Når to 

eller flere offentlige og private 

parter indgår i et ligeværdigt 

samarbejde”. 

Ved at sikre, at både politikere, 

administratorer og borgere kan i-

nitiere samskabelse opnås hurti-

gere og bedre resultater og større 

tilfredshed. 

 

Desuden fortalte Egedal Kommu-

nes nye kommunaldirektør, Chri-

stina Brochdorf, om sit virke og 

om rollen som ”Damen fra Kom-

munen”! 

De to inspirerende foredrag blev 

godt modtaget, og mange af gæ-

sterne udtalte bagefter, at det igen 

i år havde været en rigtig god dag. 

Huskeugen 

Også Huskeugen blev gennemført 

endnu en gang. Her var mange 

spændende tilbud ugen igennem. 

Desværre var tilslutningen til de 

forskellige programpunkter i nog-

le tilfælde ikke tilfredsstillende, 

og enkelte arrangementer måtte 

endda aflyses. 

Selv om emnet demens stadig er 

meget aktuelt, skal Huskeugen 

måske holde pause, inden vi gen-

nemfører den på ny. Heldigvis har 

kommunen afsat ekstra midler i 

budget 2020 til styrkelse af ar-

bejdet med demens. 

 

Samarbejde i Seniorråd/Ældre-

råd i kommunerne 

Danske Ældreråd, som er en para-

plyorganisation for alle Seniorråd 

/Ældreråd i kommunerne, har 

gennemført en medlemsundersø-

gelse i juni i år. Det fremgår af 

undersøgelsen, at ca. 90% af kom-

munernes Seniorråd vurderer, at: 
 

1: Rådene har i høj eller nogen 

grad indflydelse på beslutninger i 

kommunen, der vedrører ældre. 
 

2: Rådenes samarbejde med kom-

munerne er meget godt eller godt. 
 

3: Samarbejdet med forvaltningen 

er meget godt eller godt. 
 

70% af rådene ønsker, at byråde-

ne inddrager dem tidligere, så 
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samarbejdet kan udvikles yderli-

gere. 

Efter min bedste overbevisning 

gælder dette også i Egedal Kom-

mune. Vi er rimeligt tilfredse med 

vores indflydelse og samarbejdet 

med såvel politikere som admini-

stration. Derfor synes vi også, at 

det er spændende at arbejde i 

Seniorrådet, og det er motiveren-

de at blive taget alvorligt. 

 

Men til tider synes vi, at vi ikke 

involveres tilstrækkelig tidligt (se 

”Nyt plejecenter” ovenfor). 

 

 

 

 

To år med et demensvenligt Egedal 
Af projektleder Rune Thielcke og projektmedarbejder Mette Nørregaard 

 

De sidste to år har Egedal Kommune arbejdet målrettet på at gøre 

kommunen mere demensvenlig. Der er blevet igangsat en lang række 

initiativer, som alle har været med til at give kommunens borgere en 

større viden, indsigt og forståelse for demenssygdomme. Formålet har 

været at gøre kommunen til et mere trygt og demensvenligt samfund at 

færdes i for demensramte. Nu slutter projektet og det er tid til at gøre 

status. 

 

Med tildeling af puljemidler fra 

Sundhedsstyrelsen har Egedal 

Kommune i 2018 og 2019 – via 

projekt ”Et demensvenlig Egedal” 

– haft mulighed for at sætte et 

ekstraordinært fokus på at gøre 

Egedal til en mere demensvenlig 

kommune. 

Projektet har overordnet bevæget  

sig i to spor – ét som har foku-

seret på at give kommunens bor-

gere, samt ansatte i små og mel-

lemstore virksomheder, en større 

viden om og forståelse for de-

menssygdomme – og ét hvor fo-

kus har været på at udbygge akti-

vitetstilbuddene til mennesker 

med demens og deres pårørende. 

 

Det første skridt er altid viden 

En demenssygdom er en sygdom i 

hjernen, der for eksempel kan 

medføre svækkelse af evnen til at 

formulere sig, genkende, overskue 

og handle logisk. 

 

En demenssygdom ledsages ofte 

af usikkerhed, ængstelse, ensom-
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hed og depression, ligesom æn-

dringer i både adfærd og person-

lighed ofte er en del af sygdom-

men. 

At omgivelserne har viden og for-

ståelse for demenssygdomme, er 

det første skridt og en stor hjælp 

for mennesker med en demens-

sygdom, eftersom det kan være 

svært at vurdere, hvordan man 

handler korrekt i mødet med en 

demensramt. 

 

Der er ca. 500 borgere med en 

demenssygdom i Egedal Kommu-

ne i dag og dette tal vil fortsætte 

med at stige i takt med at antallet 

af de 80+ årige stiger markant de 

kommende år. 

 

1200 demensvenlige borgere 

Med dette i mente var en af 

grundindsatserne i projektet at 

holde så mange foredrag som 

muligt for borgere og virksom-

heder i Egedal Kommune om, 

hvad demens er, hvad tegnene på 

demens er, og hvordan man via 

sin adfærd kan være med til at 

skabe et trygt og værdigt møde 

med den demensramte. 

 

I den forbindelse er der igennem 

de sidste to år blevet holdt en lang 

række foredrag for foreninger, 

virksomheder, pårørende og alle 

andre interesserede. I alt har over 

1.200 borgere på denne måde fået 

mere viden om demens og hen-

sigtsmæssig adfærd – og i denne 

forstand blevet gjort mere de-

mensvenlige. 

 

To lys på et bord 

Et demensvenligt samfund er også 

et samfund, hvor der er samværs-

tilbud til de borgere, der har en 

demenssygdom. Derfor har pro-

jektet fra begyndelsen haft et sigte 

på at skabe målrettede aktivi-

tetstilbud til mennesker med de-

mens og deres pårørende. 

Dette har blandt andet udviklet sig 

til det velbesøgte og succesrige 

arrangement ”Candlelight Din-

ner”, hvor mennesker med de-

mens, deres pårørende og frivil-

lige værter mødes og spiser, syn-

ger og hygger sig sammen. 

 Konceptet kendes også fra ”Spi-

sevenner”, hvor frivillige kommer 

og spiser med på kommunens 

plejecentre, men dette nye tilbud 

er altså målrettet borgere med 

demenssygdomme – og så er det 

også for dem, der ikke bor på et 

plejecenter. 

Selvom projekt ”Et demensvenligt 

Egedal” nu formelt stopper, så har 

Egedal Kommune – som en del af 

projektets forankring – indgået en 

samarbejdsaftale med Alzheimer-

foreningen i Egedal om at drive 
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”Candlelight Dinner” videre de 

kommende år. 

 

Demensvenlige demensvenner 

En anden betydningsfuld samar-

bejdsaftale, der er blevet indgået 

som resultat af projektet, er en 

aftale med Røde Kors Egedal om 

at rekruttere og uddanne såkaldte 

demensvenner. En demensven er 

en besøgsven til en borger med 

demens. 

 

Dette koncept minder om de 

besøgsvenner, vi kender i forve-

jen, hvor frivillige borgere tager 

på besøg hos for eksempel ensom-

me borgere til en snak og hygge-

ligt samvær til glæde for begge 

parter. 

Men hvis man vil være besøgsven 

for en borger med demens, kan 

det være en god idé, at man er 

klædt på til opgaven, og ved lidt 

om demens i forvejen, så ople-

velsen bliver god for begge parter. 

 

Med aftalen håber vi på lidt læn-

gere sigt, at få opbygget et helt 

korps af demensvenner, så også 

nogle af vores svageste borgere i 

kommunen kan få glæde og gavn 

af det, en frivillig besøgsven kan 

tilbyde af menneskeligt nærvær 

og forståelse.  

Har du lyst til at blive demensven 

i Egedal Kommune, så kan du 

kontakte Røde Kors Egedal. 

 

Projektet slutter, men ambitio-

nen lever videre 

Projekt ”Et demensvenligt Ege-

dal” stopper som nævnt ved års-

skiftet, men mange af de igang-

satte indsatser fortsætter selvføl-

gelig – især fordi så mange frivil-

lige og engagerede Egedal-borge-

re ønsker at gøre en forskel på 

dette område. 

Derudover er der med budget-

aftalen for 2020 afsat ekstra mid-

ler til at fortsætte nogle af de ind-

satser på demensområdet som el-

lers ville bortfalde med udløb af 

diverse puljemidler. 

 

Hvordan de afsatte midler helt 

præcist skal udmøntes, er ikke en-

deligt afklaret i skrivende stund, 

men det er helt sikkert, at de skal 

være med til at understøtte ambiti-

onen om, at gøre Egedal så de-

mensvenligt som muligt. 
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Hvad var det så
Af Ruddi Würtzen 

 

I augustnummeret bragte vi disse billeder af en spændende ting og 

spurgte, om der var nogen blandt vore læser, der kunne fortælle, hvad 

tingen har været brugt til. 

 

For en gangs skyld er der ikke 

kommet et eneste bud på, hvad 

tingen har været anvendt til. 
 

Men så er det jo godt, at Eva, 

der ejer tingen, sendte en meget 

fin beskrivelse sammen bille-

derne og hun skriver følgende: 
 

Tingen jeg sender billeder af, er 

en opmaskenål fra dengang 

kvinders fine silkestrømper blev 

repareret, når der løb en maske. 
 

Nålen tilhørte min mor 

En af regissørerne på Nordisk 

Film kendte min mor, og da 

Matadors afsnit med Agnes’ 

opmaske-maskine skulle indspil-

les, så kontaktede han min mor 

og spurgte, om hun stadig hav-

de en maskine. 

Det havde hun, den var gemt 

væk på loftet og hun ville gerne 

forære Nordisk Film den. De 

hentede den, og ringede efter en 

brugsanvisning, for det var en 

indviklet proces. 

Brugsanvisningen blev sendt, 

men så ringede de igen og 

spurgte til en demonstration. 

Min mor tog til Nordisk Film og 

forklarede dem processen. 

Det lød stadig for indviklet, så 

enden på det hele blev, at de 

bad min mor spille med i 

Matador som opmasker hos 

Agnes. 
 

Vi siger mange tak til Eva for at 

hun sendte billederne og den 

sjove historie, der hørte til. 

Underligt nok er det en ting, vi 

nok alle har set i Matador, men 

åbenbart ikke kunne genkende. 

 
Man bliver klog 

af at læse ViP 



Egedal har fået ny kommunaldirektør 
Af Per Husted Sørensen 

 
Ansættelsesudvalget i Egedal Kommune har igen været på arbejde, da 

den tidligere kommunaldirektør Lars Wilms valgte at gå på pension 

efter ni år på posten. Blandt de mange ansøgere til jobbet som 

kommunaldirektør valgte ansættelsesudvalget at ansætte Christine 

Brochdorf. 
 

 
 

Christine Brochdorf har mere end 

15 års erfaring fra topstillinger i 

Furesø, Hvidovre og Køben-

havns kommuner, så det var med 

glæde, at borgmester Karsten 

Søndergaard kunne byde den nye 

kommunaldirektør velkommen, 

og han er overbevist om, at ansæt-

telsesudvalget og byrådet har 

valgt den helt rigtige kandidat til 

jobbet. 

Med valget af Christine Broch-

dorf får vi en erfaren og visionær 

topleder. 
 

Christine er 47 år, gift, har fire 

børn, og bosat i København Ø. 

Christine er klar til at stille sig i 

front for Egedal Kommune. 

De sidste tre år har Christine væ-

ret kommunaldirektør for Furesø 

Kommune. Christine er uddannet 

cand.scient.adm. fra Roskilde U-

niversitet, så baggrunden er i or-

den. 

Forventningerne til jobbet som 

kommunaldirektør i Egedal er sto-

re hos hovedpersonen selv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christine glæder sig til at bruge 

sin brede topledelseserfaring til at 

tage hul på store opgaver som 

kommunens byudviklings- og in-

vesteringsplan og arbejdet med 

fremtidens skole. 

Christine er den visionære tople-

der, der kan give retning og ar-

bejdsglæde for Egedal Kommu-

nes ansatte på tværs af organisa-

tionen. 

Christine har med sin erfaring 

også et godt blik for den offent-

lige service, og kan med sikker  

ViPensionister 
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hånd løfte opgaven med den lø-

bende drift samt udvikling af 

Egedal Kommune, til glæde for 

borgerne og ikke mindst er-

hvervslivet. 

 

Christine udtrykker selv, at Ege-

dal Kommune har store ambitio-

ner, der skal indfries i de kom-

mende år. For blot at nævne nog-

le, så har byrådet vedtaget en stra-

tegisk og velfunderet investe-

ringsplan, der skal fremtidssikre 

byer, bygninger og velfærdsløs-

ninger, og Christine glæder sig til 

at være med til at omsætte disse 

opgaver til konkrete handlinger. 

 

Hun glæder sig til at lære Egedal 

Kommune at kende, og her ikke 

mindst politikere, medarbejdere, 

borgere og foreninger, og hun vil 

forsætte med at udvikle den kurs, 

som er sat for fremtidens Egedal, 

og som gør Kommunen unik. 

 

På Egedal Seniorråds afholdte 

FN-dag udtrykte Christine meget 

populært, ”Jeg er Damen fra 

Kommunen” og vi i forvaltningen 

er her for borgerne – fra fødsel 

over daginstitution til skole, ung-

domsuddannelse, arbejdsliv, stif-

telse af familie, bolig og til at 

understøtte en tryg alderdom – i 

lyst og nød. 

 

”Vi er hverdagens helte, når vi 

skaber rammerne for det gode 

hverdagsliv. Vi skylder jer at gøre 

vores allerbedste hver dag. 

Vores forudsætninger er unikke. 

Vores borgere er ressourcestærke. 

Vores politikere er ambitiøse. 

Vi skylder jer at være ambitiøse 

med at få den bedst tænkelige 

hverdag – uanset alder”. 

 

Velkommen til Egedal Kommune 

og god arbejdslyst. 
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Gamle dage i Ølstykke 
Af Jørgen Lange, Egedal Seniorråd 

  

 

Seniorrådet stod også i år for en 

del af arrangementerne i ”Huske-

ugen” i Egedal. 
 

Under temaet ”Gamle Dage” for-

talte Erhard Filtenborg i den store 

sal på Græstedgård på levende og 

humoristisk vis om Ølstykkes ud-

vikling fra landsogn til bykom-

mune og fra udvikling til afvik-

ling. Han fortalte ud fra en omfat-

tende billedbog, som alle deltage-

re fik udleveret og kunne følge 

med i undervejs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhard Filtenborg gav de mange 

fremmødte erindringsbilleder fra 

en periode, hvor indbyggertallet i 

Ølstykke blev mangedoblet fra ca. 

1.000 i 1940 til ca. 15.000 ved 

kommunesammenlægningen i året 

2007. Erhards humor blev un-

dervejs markeret med dette citat 

fra Halfdan Rasmussen: 
 

”Gammel er man først den dag, 

man bøjer sig ned for at snøre 

sine sko og tænker: Er der nu ikke 

noget andet, jeg kan gøre, når jeg 

alligevel er hernede”. 
 

 - og i Ledøje-Smørum 
Af Jørgen Storm 
Jeg underholdt med hjælpere på 

Porsebakken i Ledøje om Ledøje-

Smørums udvikling fra landsogn 

til forstadskommune, om udvik-

lingen, om selvstændighed og fri-

hedstrang og om kommunesam-

menlægninger – senest sammen-

lægningen i 2007, hvor Egedal 

kom på landkortet. 
 

De fremmødte bidrog undervejs 

med erindringsbilleder og histori-

er fra ”gamle dage” i det lille 

landsbysamfund, der i dag er en 

stor del af vores Egedal. 
 

Det er vores indtryk, at begge 

arrangementer vil kunne gentages 

på et tidspunkt. Vi har mange små 

bysamfund, og der er interesse for 

vores lokalhistorie! 

Foto: Bjarne Larsen 



Fra tre til fire hjemmeplejegrupper 

af projektleder Rune Thielcke 

 

Fra den 3. februar 2020 får Egedal Kommune en ny hjemmeplejegrup-

pe ”Egedalgruppen”, der skal levere praktisk hjælp og personlig pleje 

til borgere med dette behov. Samtidig nedlægger vi vores Aftenteam og 

fordeler aftenvagterne i de fire hjemmeplejegrupper. 

 

Opgaverne i hjemmeplejen er i 

disse år under forandring. Vi er 

gået fra en virkelighed, hvor en 

stor del af opgaverne i plejen var 

rutineprægede og stabile, til en ny 

virkelighed hvor opgaverne i hø-

jere grad er omskiftelige og kom-

plekse. 
 

Kompleksitetsgraden og opgave-

mængden må forventes at stige i 

takt med, at patienterne udskrives 

hurtigere fra hospitalerne, og i 

takt med at antallet af borgere 

over 85 år i Egedal Kommune sti-

ger markant de kommende år. 
 

Disse to faktorer – og den dermed 

forventede stigende efterspørgsel 

på hjemmepleje af en høj faglig 

kvalitet – er en stor økonomisk og 

kapacitetsmæssig udfordring for 

alle kommuner de kommende år. 
 

Klar til fremtiden 

For at imødegå disse udfordrin-

ger, og dermed ruste sig til frem-

tiden, har Egedal Kommune valgt 

at omorganisere sin hjemmepleje i 

begyndelsen af det nye år. 

Ændringen består i, at vi etablerer 

en ny hjemmeplejegruppe ”Ege-

dalgruppen” og samtidigt nedlæg-

ger ”Aftenteam” og fordeler af-

tenvagterne ud i de fire hjemme-

plejegrupper. 

 

Konkret betyder det, at hver enkel 

hjemmeplejegruppe fremover skal 

levere hjemmepleje fra tidlig mor-

gen til sen aften, hvilket sikrer en 

større sammenhæng i plejen hen 

over døgnet for den enkelte bor-

ger. 

Derudover gøres de enkelte grup-

per geografisk mindre, hvilket be-

tyder, at de bedre kan håndtere det 

stigende antal ældre de kommen-

de år. 

 

Brev til alle berørte 

I og med at vi fra februar 2020 

deler Egedal Kommune op i fire 

hjemmeplejedistrikter i stedet for 

de nuværende tre, så er der selv-

følgelig nogle borgere, der for 

fremtiden vil modtage deres 

hjemmehjælp fra en anden grup-

pe end den de har i dag. 

ViPensionister 14 
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Såfremt du bliver berørt af denne 

ændring, vil du i løbet af januar 

modtage et brev, der forklarer, 

hvad omorganiseringen betyder 

for dig. De ydelser du allerede er 

visiteret til, vil selvfølgelig ikke 

blive ændret som konsekvens af 

denne omorganisering. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I regn og slud – Hjemmeplejen skal ud 
 
Efteråret er kommet og vinteren nærmer sig med 

raske skridt. I den forbindelse vil vi gerne gøre jer, 

der modtager hjælp og pleje i hjemmet, opmærk- 

somme på, at I skal sørge for den nødvendige 

udendørsbelysning på jeres ejendom.  

 

I forbindelse med glatføre og snefald, er det 

også jeres pligt, at sørge for snerydning og 

saltning, så vi altid kan komme sikkert og 

hurtigt frem med den nødvendige hjælp. 

 

På forhånd tak 

 

Egedal Kommunes Hjemmepleje 
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Bylaug i Egedal 
Af Jørgen Storm 

 

Vi har flere bylaug i Egedal. Et bylaug blev tidligere omtalt som en 

”forening af bosatte mænd i en landsby eller et sogn” – og med en 

oldermand som leder. I dag fungerer et bylaug i større eller mindre 

grad som en ”grundejerforening” – dog med den store forskel, at det 

ikke er obligatorisk at være medlem. 

Et bylaug varetager internt lands-

byens fælles interesser omkring 

bevarelse af en landsbys særpræg 

og traditioner, og de deltager ud-

adtil som ”talerør” for landsbyen 

over for kommune og region i 

sager, der vedrører lokalområdet. 

 

Vi har tidligere i pressen kunnet 

følge Hove Bylaugs indsats mod 

planerne om Ring 5 og senest 

Ledøje Bylaugs kamp mod nye 

grusgrave i området. 

Jeg har her fornøjelsen at bringe 

lidt om Ganløse Bylaug baseret på 

et essay af Anne Hjælmsø, der er 

Bylaugets ”kulturelle tovholder”. 

 

Ganløse er en gammel landsby 

med kirke og rytterskole, der er 

smukt bevaret og den ejes i dag af 

menighedsrådet. Bønderne rejste i 

sin tid her en støtte til minde om 

Danmarks Grundlov, og de over-

tog Toftekildegaard og indrettede 

den som bibliotek. 

I byens hjerte ligger gadekæret 

med den lille grønne park og 

Forten, hvor der tidligere gik dyr. 

 

Ganløse Bylaugs bestyrelse består 

af en flok ildsjæle, der varetager 

landsbyborgernes fællesinteresser. 

Omkring halvdelen af husstande-

ne i Ganløse er medlemmer. 

Bylauget kæmper for at bevare 

byens gamle bygninger og den 

kultur de rummer. 

Toftekildegaard og Liselund er en 

del af byens slægtsarv, der giver 

rammer til kultur og fritid for 

børn og voksne i alle aldre. 

Biblioteket i Toftekildegård har 

flere gange været lukningstruet, 

men det er der endnu. 

 

Bylauget står sammen med byens 

foreninger for årets traditionelle 

festligheder, der samler byen: Fa-

stelavn med tøndeslagning, Sankt 

Hans fest i Lunden, ”Ganløse by 

Night” og Juletræstænding. 
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Ganløse Bylaug tager sig også af 

andre sager overfor kommunen, 

der opfordres til samarbejde om 

etablering af stisystemer, cykelsti-

er og trafikforhold. 

Bylauget har igangsat et større 

projekt omkring renovering af 

gadekæret, parken og Forten, der 

skal løses i samarbejde med kom-

munen. 

 

På portalen ”ganløseby.dk” kan 

du læse mere om Bylauget og By- 

laugets aktiviteter. 
 

Vi har af pladsmæssige årsager 

ikke mulighed for at bringe hele 

Anne Hjælmsøs essay. 

Er du interesseret i hele indholdet, 

bedes du kontakte redaktionen via 

mail til stormto@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tryghedsopkald 
Af Per Veise i samarbejde med Ældre Sagen 
 

Det er trygt at blive ringet op hver morgen. Det er dejligt at høre en 

stemme, man kender, der siger ”god morgen”. Og så er det hyggeligt 

at starte dagen med en lille snak over telefonen. 
 

Få et tryghedsopkald og bliv 

ringet op hver morgen. Et dagligt 

opkald kan være det, der giver dig 

tryghed i hverdagen, når du bor 

alene – og så er det gratis! 

Har du et ønske om at få et 

dagligt tryghedsopkald og bor i 

det område, der tidligere hed 

Stenløse Kommune, så kontakt 

Mogens Christiansen på tlf. 27 96 

34 23. 

Bor du i den tidligere Ledøje-

Smørum Kommune, så kontakt 

Birgit Nielsen på tlf. 44 97 42 88. 

 

Det er i øjeblikket ikke noget 

tilbud om tryghedsopkald i 

Ølstykke-området. 

Foto: Ole L. Larsen 

mailto:stormto@hotmail.com


Kend din kommune – Absalonstien 
Af Ole Lind Larsen 

 

Absalonstien går fra Hove Gade-

kærsvej mod syd ad markvejen 

over Hove Å til Herringløse via 

Vadvej. 

En ny bro er anlagt cirka der, hvor 

det oldgamle vadested, Hove Vad, 

lå. 

Absalonstien er en del af en 5.500 

år gammel oldtidsvej, kaldet 

Vandskelsvejen, som både i sten-, 

bronze- og middelalderen for-

bandt Roskildeområdet i syd med 

nordkysten af Sjælland og Hel-

singør. 
 

Herringløse Landsbyråd og Hove 

Bylaug har i fællesskab lagt snil-

de, penge og energi i at bygge en 

ny bro over åen, og et gammelt 

vejstrøg er dermed blevet offent-

ligt tilgængeligt. 
 

Absalonstien er opkaldt efter 

Biskop Absalon (1128-1201), 

som tilhørte den indflydelsesrige 

Hvideslægt med mange besiddel-

ser i Nordsjælland. I 1175, da 

Absalon blev biskop i Roskilde, 

ejede han f.eks. en stor gård i 

Hove. 
 

Sidst i middelalderen blev vejstrø-

get lokalt benævnt Bispestien, 

fordi Roskildebisperne benyttede 

vejen over Hove gennem Hare-

skoven til Farum, hvorfra de 

administrerede kirkens interesser i 

Nordsjælland, først fra Voldstedet 

Hjortholm og senere fra Farum-

gård. 
 

Gå en tur ud over det frodige 

landbrugsområde ad Absalons-

stien fra Hove til Herringløse og 

via Kalkgravsvej og Hove Over-

drev tilbage til Hove, en tur på ca. 

6 km. 
 

Kilde: Inga Nielsen, Ledøje-Smørum 

Historiske Forening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Foto: Ruddi Würtzen 

Foto: RLW 

ViPensionister 
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Syng sammen aftener 
Af Per Veise/Egedal Musikskole 

 

Egedal Musikskole tilbyder hver måned (næsten) en syng sammen 

aften, hvor du gratis kan synge sammen med skiftende gæstesolister 

under ledelse af Bjarne Kulmbak og det trofaste husband. Der er 

fællessang og solistoptrædener i en hyggelig og afslappet atmosfære. 

Programmet er bredt sammensat og rummer både gammelt, nyt, 

rytmisk og klassisk. 
 
 

Følgende datoer er fastlagt (alle kl. 19 – 21 i Stenløse Kulturhus): 
 

03.12.19:  Jule Syng Sammen. Det vil ose af jul med masser af gode 

 sange, konkurrencer og glögg. 
 

25.01.20:  Mie Weistrup (sang) kommer med danske og udenlandske 

 evergreens.  

 Veksø Skolekor viser udpluk af deres repertoire. 
 

16.03.20:  Sanglærer Lise Urhøj fra Egedal Musikskole mestrer 

 mange stilarter og den lokale musikguru Lars Winther 

 præsenterer meget varierende numre. 
 

28.04.20:  Sæsonafslutning med TUN Koret under ledelse af Bjarne 

 Kulmbak og The Dukes, der spiller god bluesmusik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto: Egedal      

Musikskole 
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Budget 2020 
Af Per Veise 
 

Et af de emner, der vender tilbage hvert efterår, er 

budgettet for det kommende år. Sådan var det også i 

år, om end med nogen forsinkelse. På grund af 

Folketingsvalget i juni blev hele budgetforløbet 

forsinket. 

 

Regnskab 2018 

Inden vi ser på budgettet for 2020, 

har jeg ”sakset” nogle få bemærk-

ninger fra Borgmesterens indled-

ning til regnskab 2018: 
 

”Kassebeholdningen var oprinde-

lig budgetlagt til 148 mio. kr. ved 

udgangen af 2018, men endte på 

222 mio. kr. Kommunens økonomi 

står således stærkere i regnskabet 

end i budgetsituationen. 

Alt i alt viser regnskabet for 2018, 

at vi er kommet godt gennem året, 

og at fundamentet er på plads for 

en god udvikling i de kommende 

år på de borgernære velfærdsom-

råder som f.eks. undervisning, 

børnepasning og ældrepleje.” 
 

Alt i alt ser det jo ud til, at der er 

et rigtig godt grundlag for budget 

2020. 

 

Budgetaftale 

På grund af valget forelå aftalen 

mellem stat og kommuner om 

vilkårene for kommende års bud-

get først i september måned – tre 

måneder senere end det plejer. 

Kommunerne var alligevel nødt 

til at have budgetmaterialet klar 

tidligere, og her i Egedal Kommu-

ne havde administrationen da 

også igen i år udarbejdet et spa-

rekatalog med forslag til effek-

tiviseringer og øvrige besparelser 

på op til 44 mio. 

 

Borgermøde om budget 

På borgermødet om budgettet den 

24. september var der stadig ingen 

endelige/brugbare tal fra regerin-

gen. 

 

På det tidspunkt gik der dog 

rygter om, at situationen måske 

ikke var helt så sort, så Borg-

mesteren indledte aftenen med at 

fortælle om usikkerhederne. 

Måske skulle der spares 44 mio., 

måske skulle der ”kun” spares 30 

mio., måske skulle der slet ikke 

spares! Så aftenen blev mere et 

valgmøde end et budgetmøde! 
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Seniorrådet udtalte til budgetfor-

slaget for 2020 bl.a., at ældreom-

rådet ikke vil kunne tåle yder-

ligere besparelser, og at Egedal 

Kommune ligger helt i bund m.h.t 

udgifterne til 67+ - årige sammen-

lignet med de øvrige kommuner i 

Region Hovedstaden. 
 

De endelige tal – indgåelse af 

forlig 

Da de endelige tal langt om længe 

forelå fra Christiansborg, viste det 

sig, at der ikke var grund til at 

frygte besparelser. På ældreområ-

det blev der endda plads til ud-

videlser. Ganske hurtigt indgik 

Byrådet et bredt budgetforlig, 

hvor kun SF står uden for forliget.  

I en pressemeddelelse fra Egedal 

Kommune udtalte Borgmesteren 

da også bl.a.: 

”Jeg er utrolig glad og stolt over, 

at vi i Byrådet i fællesskab er nået 

frem til det økonomisk ansvarlige 

forlig om et budget i balance for 

de kommende år. Vi er inde i en 

positiv udvikling i Egedal. 

Årene fremover tegner godt.” 

Bemærk flertalsformerne ”de 

kommende år” og ”Årene frem-

over tegner godt”. Lad os håbe, 

det holder! Måske er vi fri for 

evigt tilbagevendende besparel-

ser! 
 

Konkret og ganske kort: 

Effektivisering af tøjvask på pleje-

centrene: Besparelse på kr. 

600.000,-. 

Fortsættelse af demensvenligt E-

gedal: Udvidelse på kr. 550.000,-. 

Køkkenassistenter til aftensmåltid 

på plejecentrene: Udvidelse på kr. 

1.563.000,-. 

I alt en nettoudvidelse på ca. 1,5 

mio. Ikke noget stort tal, men 

måske et signal om, at Egedal 

Byråd på sigt er indstillet på at 

prioritere ældreområdet lidt hø-

jere? 
 

Alle Byrådets 21 medlemmer 

godkendte formelt den indgåede 

aftale på dets møde den 5. 

november. 
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Hvad er det?  
Af Ruddi Würtzen 
 

Dette foto har vi modtaget fra en af vore læsere med et håb om, at der 

blandt ViPensionisters læsere er nogen, der kan hjælpe med en forkla-

ring på, hvilken funktion denne ting har/har haft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Indsenderen fortæller, at tingen er en massiv støbejerns-enhed, som 

sidder på østgavlen af hans datter og svigersøns hus i Dalby, Horns-

herred. 

Huset er fra 1899, og ”med i støbningen” er et G og et S. 
 

Tidligere har der siddet en tilsvarende støbejernsenhed på østgavlen 

 af huset på Roskildevej 24A ved Skyhøj Auto i Ølstykke. Men den- 

ne er nu nedtaget. 

Håber nogen kan løse gåden! 
 
 

 

 

 

 

 

Har du et bud på, hvad denne ting har været brugt til eller måske 

stadig bruges til, hører vi meget gerne fra dig. 
 

Ring eller skriv til Ruddi Würtzen telefon: 40 16 68 78 

eller mail: ruddi@mail.dk 

Vi vil bringe eventuelle svar i næste nummer af ViPensionister. 
 

God fornøjelse! 
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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 

Seniorrådet i Egedal Kommune 
 

Seniorrådet fungerer som bindeled mellem det politiske system og kom-

munens ældre borgere. Seniorrådet i Egedal Kommune har ni medlem-

mer, 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  

 47 17 86 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 

Foto: Ole L. Larsen 

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 nov. 2019 
 
 

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. 

 

 

 

 
 
 

 

Den gamle Skole og Museum har åbent den første søndag i hver måned fra 

kl. 13.00 – 16.00. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Tlf. 44 65 04 63, mobil 21 47 26 25,  mail: husted@smoerumnet.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.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/egedal 
 

http://www.ældresagen.dk/ledøje-smørum
http://www.ældreibevægelse.dk/
mailto:bent.knudsen@comxnet.dk
mailto:ullafinn.hansen@gmail.com
mailto:formand@dis-egedal.dk
http://www.slaegt/
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Ældre Sagen i Ølstykke    

Formand: Susanne Kongsaa, tlf. 51 35 02 89 

Næstformand: Bjarne Hansson tlf. 40 26 34 10 

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 ak-

tiviteter. Bankospil hver onsdag på Balsmoseskolen i Smørum. 
 

ØLSTYKKE 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 Kontoret Græstedgård, Udlejrevej 13B, lokale 4 Ølstykke, er åbent torsdage i 

 lige uger 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 Møllemuseum inviterer til mølledage, se mere på 

www.olstykkehistorisk.dk. Mangler du socialt samvær, kan du melde dig 

ind i Ølstykke 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 Møllemuseum 

Maglehøjvej 42, 3650 Ølstykke 

Formand: Hanne Mogensen tlf. 47 17 44 51/29 89 93 17 

hm16@post.cybercity.dk  Indmeldinger til kasserer  

Preben West Nielsen tlf. 47 17 80 91 eller mail: bpwn@mail.tele.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:bpwn@mail.tele.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 

ægtefæller. 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 

 

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 4, Slagslunde, 3660 Stenløse 

Tlf. 26 85 87 05,  mail: bjasus@oncable.dk 

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 

udkommer 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 

cafévagter til stede. HEP-huset kan anvendes til forskellige arrangementer 

for ældre 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. februar 2020 

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   10.00 - 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/

