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Fra formandens pc …
Af Kjel Bording Johansen

Der er nok enkelte, der undrer sig over, at der alligevel kommer et nyt
nummer af Ny Alder, når vi tidligere fra Seniorrådet har meldt ud, at
der ikke var penge til et nyt nummer af Ny Alder. Vi har i rådet arbejdet
ihærdigt på, at der skulle komme et nummer inden sommerferien. Der
har været mange forslag i luften, skulle vi for eksempel tillade reklamer i
bladet, dette var der ikke enighed om i rådet.
Vi måtte se på vores økonomi. Var der udgifter vi kunne fjerne? Vi valgte,
at vi var færre der kunne deltage i kurser og møder uden for kommunen,
endvidere valgte vi, at der var færre der deltager i Danske Ældreråds
kurser og møder, selvom det er her man får værdifuld ny viden inden for
vort område. Vi forsøger at dele denne viden med de øvrige i seniorrådet
efter endt kursus, men det kræver ekstra tid og er naturligvis ikke optimalt
i længden. Vi har også beskåret sideantallet i Ny Alder fra 36 til 24 sider og
udeladt fortegnelsen over foreninger og klubber. Jeg håber, at læserne vil
synes om bladet trods disse forringelser.
I 2015 rejste vi problemet om manglen på et offentligt toilet på M.D.
Madsens vej. Vi foreslog en ubemandet bygning på den lille plads ved Bog
og Ide, da det var midt på M.D. Madsens vej. Først nu er der kommet toilet
i den gamle bygning ved stationen, det er da en løsning, men der er langt at
gå for en person med rollator. Trist når man taler så meget om at byen skal
være handicapvenlig, for det er denne placering ikke.
Seniorrådet har været med i planlægningen af det nye demensplejehjem
ved Skovvang plejehjem, lige fra pennen blev sat på papiret. Det har været
en meget spændende proces at være med til, og der har været lyttet til
vores bemærkninger undervejs. Vi deltog i rejsegildet, og nu venter vi
spændt på indvielsen til foråret 2020. I skrivende stund ser det ud til at
tidsplanen holder.

Demensdagen var et godt arrangement, hvor der kom en del borgere. Det
er godt, at man tager demens problematikken op. Men vi må ikke glemme,
at det er den pårørende, der står med alle problemerne.
Der skal oprettes et dagtilbud, hvor den demente kan være, så den
pårørende kan blive aflastet i hverdagen, så der er mulighed for at gå til
frisør, besøge venner eller gå i biografen. Bare det at få mulighed for at
slappe lidt af uden det store ansvar, man som pårørende til en dement
har. For år tilbage havde vi i Allerød et sådant tilbud på Gl. Lyngevej. Det
var et parcelhus, der var indrettet som før i tiden. Indbo var hentet på
Gladgården, da det er vigtigt for den demente person, at der er genkendelige ting. Transporten til og fra dagtilbuddet sørgede kommunen for. Det
må være muligt for en så rig kommune som Allerød at hjælpe de demente
medborgere og deres pårørende, som jo har været med til at gøre vores
kommune til, hvad den er i dag. Det skal der være råd til.
Seniorrådet har afleveret vores budgetforslag 2020 til byrådet, og vi håber
at man finder penge til vores arbejde i dagligdagen og til fortsat udgivelse af Ny Alder. Det er trods alt et meget lille beløb set i forhold til kommunens øvrige udgifter, og det er et vigtigt bindeled til de ældre i Allerød
Kommune. Vi repræsenterer mere end 6.500 indbyggere som også betaler
skat! Der står i øvrigt i Vejledning om ældreråd, ”at vores formål er at medvirke til at øge borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik, samt
sikre at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og kommunalbestyrelsen
fastholdes og udbygges. Ældre skal have mulighed for at drøfte og følge
indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik. Her spiller Ny
Alder en vigtig rolle, da ikke alle ældre i kommunen kan følge med via pc.
SE udtalelse fra Danske Ældrerådsrepræsentantskabsmøde d. 29.4.
“Grænsen er nået for forringelser...”
https://danske-aeldreraad.dk/udtalelser-oplaeg-og-pressemeddelelser/
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I Allerød lever vi det gode liv – hele livet
Af borgmester Karsten Längerich

Vi er heldige her i Allerød Kommune. Det er vi blandt andet fordi, vi har
så mange aktive ældre, som både er en del af det store fællesskab og de
mindre fællesskaber. I bidrager på mange forskellige måder til, at det er
godt at bo i vores kommune for både børn og voksne.
Jeg kan fortsat blive glædeligt overrasket over, hvor mange steder i kommunen, der nyder godt af et frivilligt engagement. Og jeg tror, at det
kan gøre enhver borgmester blød om hjertet at se, hvordan man løfter i
fælleskab og gør en forskel for mange forskellige borgere.
Uanset om det er som besøgsven, som nabo eller som forening er I med
til give dem, der har mest brug for det, en hjælpende hånd. Det vil jeg
gerne takke jer for.
Jeg er derfor heller ikke i tvivl om, at I ved fælles hjælp, og gennem jeres
sammenhold, bidrager til, at så mange har og får et godt og meningsfyldt
ældreliv.
Fællesskaber er noget, vi gør rigtig godt i Allerød, og fællesskaber står
også i hjertet af den dugfriske analyse af fremtidens boligformer for ældre.
For mig vidner det om, at vi har ramt plet i Allerøds nye Vision 2031:
Tæt på hinanden – tæt på naturen.
Med analysen har vi samtidig fået en vigtig viden om, hvordan I som
ældre ønsker at bo og leve - og med det et godt politisk fundament for
drøftelser i de kommende forhandlinger og prioriteringer.
Når vi kigger langt i kikkerten, kommer en ny strategi for fremtidens
ældreområde frem i horisonten. Her får vi som altid brug for kyndig
hjælp fra Seniorrådet og borgernes input.

Det er et samarbejde, jeg ser frem til, og i samme ånd vil jeg gerne benytte
lejligheden til at sige tak til de som deltog i en berigende og spændende
studietur rundt i landet i forbindelse med analysen af fremtidens boligformer. Vi skal fortsat bevare den gode dialog og kontakt til hinanden, så
vi sammen kan træffe de rigtige valg for kommunens seniorer.
I Allerød Kommune ved vi også, at det forebyggende arbejde er vigtigt.
Det er det, fordi det er en forudsætning for at leve det gode liv – hele
livet. Med udviklingsprojekter som ’I sikre hænder’, ’Tværgående stuegang’ og ’PÅ Tur – under Demensvenligt Nordsjælland’ arbejder medarbejdere i kommunen hver dag på at forbedre livet for vores ældre –
både i den daglige drift og i de mange spændende udviklingsopgaver.
I den forbindelse vil jeg gerne takke alle vores ansatte ude i plejecentrene,
i hjemmeplejen og i forvaltningen, som hver dag arbejder for at gøre en
forskel for vores ældre borgere.
Om lidt står den for byrådets vedkommende på budgetforhandlinger. Vi
er allerede gået i gang, og opgaven er til at få øje på. Grundlæggende set
får vi færre og færre penge fra staten til at drive kommunen for og dét er
en udfordring. Jeg glæder mig dog over, at det igennem de sidste mange
år har været muligt at finde økonomiske ressourcer til nogenlunde at fastholde vores serviceniveau til trods for en stor stigning i antallet af ældre
generelt og dermed også i antallet af ældre, som har brug for pleje og
omsorg. Det vil jeg også arbejde for i de kommende budget-forhandlinger.
I Allerød lever vi det gode liv – hele livet, fordi vi er noget for hinanden,
og fordi vi dyrker fællesskaber, hvor der er plads til alle – og det skal vi
fortsætte med.
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Hvad laver de i Seniorrådet efter kl. 15?
Af Helen Nielsen

Seniorrådet har en forpligtelse til at informere om rådets arbejde. Det gør vi bl.a. gennem publikationen: Ny Alder, og de
sparsomme midler hertil er blevet til ved, at ’Livremmen er
blevet strammet ind’, og vi har måttet foretage nogle prioriteringer for at udkomme, og nødvendigvis bliver det en skrabet udgave.

Samskabelse er en proces, hvor medarbejdere i kommunen sammen med
interessenter fra det omgivende samfund (frivillige, brugere, erhvervsliv
med videre) udvikler konkrete indsatser.
Det er nærliggende at tage udgangspunkt i en grafisk opstilling, der
udtrykker forskellig indstilling til styring og medinddragelse:

Der er er også andre muligheder for at orientere sig om rådets arbejde:
Fra gængs styringskæde til samskabelse:
Seniorrådets dagsordener og referater ligger på kommunens hjemmeside under Råd og Nævn, men hvorfor ikke direkte henvise gennem en
QR-kode, hvis brug mange er kendt med – eller bliver kendt med gennem
børnebørnene eller gennem undervisningen i Senior IT. Koden er indbygget i firkanten nedenfor. Den fungerer med en app, som måske
allerede er hentet til din telefon eller tablet.

Sådan gør du: Scan koden med appen, og du kommer direkte hen til
Seniorrådet på Allerød kommunes hjemmeside, og der kan man læse
om, hvad vi i Seniorrådet laver både før og efter kl. 15

Samskabelse
Af Helen Nielsen

Seniorrådet deltog med 4 medlemmer i en konference afholdt af Danske
Ældreråd 30. april 2019 med emnet:
Inddragelse og samskabelse – hvordan bidrager ældrerådene bedst?
At formidle 3 hovedforedrag og 10 seminarer i én artikel i Ny Alder er
dømt til at blive samlet i en nøddeskal.

Vender vi blikket indad fra disse nyttige forklaringsmodeller mod Allerød
kommune, så er kommunens vision: Tæt på hinanden – Tæt på naturen
udviklet i en ånd, hvor styringskæden til venstre er brudt til fordel for
samskabelse, hvor alle parter har været med i skabelsen af visionen om,
at kommunen skal tilbyde de bedste rammer for, at alle kan udfolde
det gode liv – hele livet og det ses tydeligt udtrykt i modellen, at
Seniorrådet er aktiv deltager i samskabelse.
Eksempler herpå er Seniorrådets medvirken i arbejdsgrupper om det ny
demensplejecenter, i boligformer for ældre, velfærdsteknologi og samarbejdet med foreningerne fx ÆldreSagens sundhedsudvalg, høringssvar
til politikerne, deltagelse i tildelingen af § 18 midler (der er økonomisk
tilskud til foreningslivet), og en del andet kunne nævnes. Høringssvar til
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politikerne udgør en vigtig og ganske tidskrævende del af Seniorrådets
arbejde. Et højaktuelt eksempel er høringssvaret i anledning af, at
Værdighedsmidlerne 2020 overgår til bloktilskud.
Her er Seniorrådets høringssvar:
”Seniorrådet kan af opgørelsen over Værdighedsbudget 2020 og de
anvendte midler se, at der er et overskud på 164.000 kr. Seniorrådet
mener, at dette overskud skal forblive i ældreområdet og ikke forsvinde
i kassebeholdningen, men understøtte nye initiativer.
Det kunne for eksempel være: Fritidsjob til unge på plejecentrene, jf.
udviklingsprojekter i Horsens og Frederikssund, plejehjemsbeboeres
mulighed for at deltage i Aktiviteten på plejecentret, midler til særlig
social indsats (a la klippekort-tanken)”.

I Allerød Kommune stræber vi efter at være en demensvenlig kommune og
komme i mål med handlingsplanen. Det gør vi blandt andet ved at udbrede
information om kommunens tilbud for at kunne give den bedste rådgivning,
information, støtte og vejledning, når det handler om at du, din pårørende
eller én du kender, har symptomer der påvirker hukommelsen eller har en
demenssygdom. Kommunen har ca. 400 borgere med en demenssygdom og
ca. 1500 pårørende og bekendte, der lever med demens inde på livet.
Flere ressourcer og tilbud til borgere med demens og pårørende
I Allerød er der politisk blevet tilført øget ressourcer til området for at
udvikle nye tilbud og imødekomme kommunens borgeres behov og Den
Nationale Handlingsplans mål.

Af demenskonsulenterne i Allerød Kommune

I 2017 blev der således opnormeret på demensområdet. Det har betydet
at der i Allerød Kommune ud over hjemmebesøg med råd og vejledning,
er åbnet en Demens Café som brugerne har opkaldt Lysglimt, der blev
etableret 2 pårørendegrupper, en gruppe for ægtefælle til hjemmeboende
og en gruppe for yngre pårørende, hvor ægtefælle er i arbejde.

I Danmark lever ca. 90.000 mennesker med en demenssygdom og op
imod 500.000 mennesker er til dagligt påvirket i deres hverdag, som
pårørende eller bekendt til en demensramt. Der er mere end 200 forskellige sygdomme, som medfører demens, og det er den 5. hyppigste dødsårsag. Her kan du læse mere om, hvad din kommune gør på demensområdet.

Vi har også oprettet en samværsgruppe for yngre med let demens de har
valgt at kalde gruppen ”Vi er ikke alene”. Gruppen blev til i samarbejde
med yngre med demens, frivillige og demenskonsulenten i kommunen.
Ved alle tilbud er der lagt vægt på at inddrage brugerne af tilbuddene ift.
indhold og mødetid frekvens.

Allerød – en demensvenlig kommune
Demens er for alvor sat på dagsorden med den nationale handlingsplan.
Handlingsplanen rummer tre nationale mål: 1. Danmark skal have 98
demensvenlige kommuner. 2. Flere mennesker med demens skal udredes,
og 80 procent skal have en specifik diagnose. 3. En forbedret pleje- og
behandlingsindsat skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin
blandt mennesker med demens frem mod år 2025.

Du kan altid kontakte kommunens demensteam
for mere information
Har du spørgsmål i forhold til kommunens tilbud eller andet i relation
til demensområdet, er demenskonsulenterne til rådighed i Rådhusets
åbningstid mandag, tirsdag og torsdag på telefon 48126950 og efter aftale
på rådhuset, Bjarkesvej 2, 3450 Allerød eller via kommunens hjemmeside
www.alleroed.dk

Demens kan ramme os alle
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Kommissorium
Af Helen Nielsen

I SVBU (Social-, Velfærd- og Beskæftigelsesudvalg) er
netop udarbejdet: ”Kommissorium for strategi for fremtidens ældreområde”.
Kommissoriet beskriver bundne opgaver i kommunen forårsaget af demografi-udviklingen (flere ældre fremover), opgaveglidning fra regionen,
udfordringer med rekruttering, velfærdsteknologi, sund aldring og løbende
ny viden om pleje- og behandlingsformer. Kommissoriet er helt centralt,
da det er på denne baggrund, at de politiske beslutninger træffes om den
videre proces, der skal gennemføres, hvilken inddragelse der skal være
osv.
Seniorrådets høringssvar:
”Seniorrådet har ingen bemærkninger til hverken det første Kommissorium med strategien for fremtidens ældreområde eller til det reviderede forslag med de supplerende sagsfremstillinger.
Seniorrådet er naturligvis meget tilfredse med iværksættelsen af en
samlet strategi for fremtidens ældreområde ikke mindst set i relation til
de mange øvrige analyser der pt er i gang f.eks. fremtidens boligformer,
demenshandleplanen, forskellige tiltag på plejecentrene etc. etc.
Seniorrådet er ligeledes enig med formålet for strategien samt den
afledte opgaveløsning med at skabe værdi for borgernes tilværelse samt
opdelingen i de to primære hovedområder - Det borgernære sundhedsvæsen - Udmøntningen af Byrådets vision: Tæt på hinanden – Tæt på
naturen. Seniorrådet finder ligeledes det supplerende forslags intention
om udarbejdelse af en dynamisk strategi for velegnet, samt at investeringsoversigten for området tydeligt skal fremgå af kommissoriet”.

Beboer- og Pårørenderåd,
Allerød Plejecenter

Af Bente Hjorth og Elsie Wengel Andersen
(Omfattende plejecentrene Engholm, Lyngehus, Skovvang og Mimosen)
Allerød byråd betragter Beboer- og Pårørenderådet på Allerød Plejecenter
som et værdifuldt dialogforum, hvor brugere og pårørende af centerets
ledelse informeres og inddrages i drøftelser omkring hverdagen og driften
af centeret.
Kort om rådets sammensætning og mødeaktivitet:
Rådet består af repræsentaner for beboere, pårørende, ledelse, medarbejdere og repræsentanter fra seniorrådet. Der afholdes 4 møder om året.
Emner til drøftelse kan være:
– præsentation af rådets medlemmer og velkommen til de nye
– den frivillige indsats
– plejecenterlæger
– opdatering vedrørende det ny plejehjem ved Skovvang.
– samarbejdet på tværs af plejecentrene.
– fokus på dialogen mellem beboere, pårørende og personale
– personale rekruttering og fastholdelse
– information og spørgsmål fra beboerne
– information og spørgsmål fra pårørende
– information og spørgsmål fra seniorrådet
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Hvordan vil vi bo?

Af Elsie Wengel Andersen og Eric Brown
Behov og ønsker hos målgruppen
– De adspurgte borgere i Allerød Kommune vil typisk gerne blive boende
i deres eget lokalområde eller flytte til en central placering i Lillerød
tæt på offentlig transport.
– Der er mangel på senioregnede boliger målrettet den tredje alder i
Allerød Kommune.
– Trods flere overvejelser omkring den rette bolig i seniorlivet, samt en
øget tendens til gerne at ville flytte i den tredje alder, er selve flytningen
typisk en udfordring for mange og kan forekomme uoverskuelig.
– Det kan være en særlig stor udfordring for seniorer, hvor den ene partner rammes af sygdom – det rammer begge parter forskelligt og skaber
et behov for en anden bolig og nære fællesskaber.
– Tre centrale udfordringer relateret til boligsituationen for fremtidens
seniorer er ensomhed, demens og at kunne leve et selvstændigt liv
længst muligt.

Området bag Rådhuset – Seniorrådet er blevet spurgt og har svaret:
”Seniorrådet forestiller sig, at den hidtidige lokalplan for rådhusets nabogrund tilpasses til byggeri, af boliger, institutioner eller lignende. Desuden
skal Lokalplanændringen kunne styre, hvad der bygges, og hvordan
boligerne indrettes for at opfylde rimelige krav til ældreegnede boliger.
Seniorrådet kan se flere muligheder for anvendelse af nabogrunden
til rådhuset fx:
– Opdeling i 12 typiske parcelhusgrunde
– Byggeri af et antal rækkehuse med mindre haver
– Seniorboligfællesskaber
– Ældreboliger i stil med boligerne på Grønnehegnet ved biblioteket, da
der ovenikøbet er relativ kort vej til to dagligvarebutikker (Menu og Aldi)
– Et plejehjem på grunden er også en mulighed
Seniorrådet vil anbefale et byggeri, der tilgodeser flere aldersgrupper samtidigt”.

Seniorrådet har for nyligt haft materialet om befolkningsprognosen
2020 – 2029 til høring og udtalte:
”Seniorrådet vil i de kommende år vil holde nøje øje med udviklingen inden
for ældreområdet herunder kapaciteten indenfor plejehjemmene og
foruden udviklingen af opførslen af egnede ældreboliger”. Seniorrådet
udtaler derudover, at boligprogrammet er forudsigeligt og visionsløst,
da det ikke rummer en beskrivelse af antal planlagte ældreegnede og
betalbare boliger. ”Det skal dog retfærdigvis siges, at kommunens politiske udvalg for øjeblikket arbejder med en udbygningsplan og med at
finde egnede bynære områder til forskellige former for seniorboliger
til en overkommelig husleje samt med fællesskaber for blandt andet at
modvirke ensomhed”.

Seniorrådet var indbudt til at tage med på en ekskursion, som blev
afholdt i februar 2019. Formålet var at få inspiration til seniorboliger i
Allerød kommune. Det var en tur, der inspirerede til det videre arbejde med boligformer for ældre. Seniorrådet har derfor også udarbejdet
et referat og en billedserie om turen. Dette materiale blev fremsendt til
turens deltagere.
For at komme i gang her i Allerød kommune med nyt boligbyggeri for
ældre, kræver det både intenst arbejde fra borgernes side samt velvilje
og hjælp fra kommunen side.
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Seniorfilm klubben 2019/2020
De 6 forestillinger vises tirsdage kl. 10.15 onsdage
og torsdage Kl. 10.15 og 13.15 på følgende datoer:
24. 25. 26. sept. 2019 Så længe jeg lever
22. 23. 24. okt. 2019
I krig og kærlighed
26. 27. 28. nov. 2019
Den tid på året
21. 22. 23. jan. 2020
Beautiful Boy
25. 26. 27. feb. 2020
Flugten fra Nice
24. 25. 26. marts 2020 Unge Astrid
Billetsalget foregår i Biografen den 20. august kl. 10-12
Prisen for de 6 forestillinger er 250 kr. Husk der skal betales med kontanter
De tre medlemmer af Seniorfilmudvalget under Seniorrådet er:
Formand Dorte Hansen – Bente Hjorth – Jens Jacob Krintel

Den tid på året – 26. 27. og 28. November 2019
Katrine og Mads skal samle hele familien til julemiddag. Men
højtidsstemningen har svære vilkår, når teenagedatteren er
i oprørsstemning, de fraskilte bedsteforældre ikke kan udstå
hinanden, Katrines søster lige er kommet hjem fra afvænning, og den tredje søster dukker op med sin ulidelige søn
og en hidtil hem-meligholdt ægtemand.
Spilletid: 105 min.

Beautiful Boy – 21. 22. og 23. Januar 2020
Den store teenager Nic har i smug eksperimenteret med narkotika siden han var 12 år. Kort før Nic skal flytte på college,
prøver han for første gang stoffet metamfetamin, der på kort
tid gør ham dybt afhængig. Hans far, journalisten David, aner
ikke sine levende råd. Men han kæmper for at forstå Nics
kvaler og redde sin søns liv.
Spilletid: 120 min.

Så længe jeg lever – 24. 25. 26. September 2019

Flugten til Nice – 25. 26. og 27. Februar 2020

Kordrengen John Mogensen er frustreret over sit kors manglende musikalske ambitioner. Hans stræben efter at yde det
perfekte præger også voksenlivet og succesen i 1960’erne med
Four Jacks. Da tiden løber fra kvartettens harmonier, går John
i hundene, til han i 1971 finder ny popularitet som samfundskritisk solokunstner. Trods konen Ruths kamp for at tørlægge ham
dulmer han stadig nerverne med øl og sprut. Spilletid: 109 min.

De jødiske brødre Maurice og Joseph nyder barndommen i
1940’ernes Paris, men tyskernes besættelse af landet bekymrer deres far. Han sender drengene i sikkerhed i Nice i det
sydlige Frankrig, hvor de får besked på at holde sig i skjul,
indtil resten af familien kan slutte sig til dem. Drengenes
uledsagede rejse gennem det okkuperede rige bliver lang og
fyldt med farer. Spilletid: 110 min.

I krig og Kærlighed – 22. 23. og 24. Oktober 2019

Unge Astrid – 24. 25. og 26. Marts 2020

Efter tre års kamp ved fronten i Første Verdenskrig deserterer den unge soldat Esben for at finde tilbage til sin kone
Kirstine og deres lille søn Karl. Men ved hjemkomsten erfarer Esben, at en charm-erende tysk officer, Gerhard, bejler
kraftigt til Kirstines gunst. Esben må nu sætte alt ind for at
bevare sin rolle som husets herre og redde familien.
Spilletid: 135 min.

Astrid Lindgren vokser op på en gård i Småland i 1920’erne.
Allerede som ung pige begynder hun at gøre oprør mod samfundets normer. Hendes talent for at skrive skaffer hende ind
på en lokal avis, hvor redaktøren gør 18-årige Astrid gravid
uden for ægteskabet. For at undgå skandale vælger hun at
føde barnet, Lasse, i København og efterlader ham hos en
plejemor. Spilletid: 123 min
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Kommunens pensionistudflugt

Senior IT Allerød

Årets Pensionist udflugt gik til Stevns Klint og traktørstedet Højeruplund.
Vi kørte en smuk tur gennem Sjællands grønne skove med fyldte busser.
Seniorrådet havde tilrettelagt turen, og rådet var guider på turen. På
turen mod Stevns blev fortalt om de steder, vi passerede.

Senior IT er en organisation af frivillige, ulønnede IT-kyndige, der
underviser og hjælper Allerøds seniorer og førtidspensionister.

Af Dorte Hansen

Første stop var på Køge Golf Café & Restaurant ’Tee’. Efter en kop kaffe med
brød og en dram fortsatte turen mod Store Heddinge og videre til Højeruplund.

Program for efteråret 2019

Åbent Hus, kurser og studiekredse afholdes i ”Pensionisthuset”,
1. sal over Biblioteket, hvor Senior IT har et undervisningslokale.
Indgange: Skovensvej 4 eller Frederiksborgvej 15, 3450 Allerød.

En specialbus kørte en af dagene med passagerer fra Lynge plejecenter,
og undervejs med denne bus blev gjort holdt i Solgårdsparken i Strøby
Egede, hvor der blev budt på chokolade.
På Højeruplund blev serveret en to-retters menu med vin. Herefter var
der mulighed for at gå en tur i Mindelunden og at studere Stevns gamle
kirke på kanten af skrænten.
Så var det tid til kaffe og kringle. Herefter gik turen ad anden rute hjemover til Allerød, og en dejlig dag med borgere, politikere og Seniorrådet
gik på hæld. – Tak til alle.

IT-hjælp i hjemmet: (koster min. 100 kr. pr. gang). Anmodning om
besøg sker til Hans Clemensen 2180 0127, Per Alban Hansen 2330 6905
eller Erik Ahlquist Persson 2068 7704.
Åbent Hus: IT-hjælp til seniorer og førtidspensionister, der har brug for
hjælp, når PC, tablet, mobil eller digital postkasse driller. Det kan være
vejledning, rådgivning eller starthjælp i forbindelse med brug, anskaffelse
eller mindre tekniske problemer.
Der er Åbent Hus i vores undervisningslokale
tirsdag kl. 10:00-12:30 og onsdag kl. 10:00-12:30 i perioden aug.-medio
dec. inkl. Tirsdag er primært hjælp til tablets og mobiltelefon.
Tilmelding til holdledere, se under de enkelte kurser/studiekredse,
eller via Hjemmesiden.
Planlagte kurser: Beskrivelser, se: www.senior-it-alleroed.dk
PC begynderkursus (4 gange, mandage 9.30-11.30, start: 23. sep.)
Kom i gang med brug af Gmail, e-Boks, NemID og Borger.dk
Hold 610: Karl Gustaf Meldal, tel. 6170 4701, mail: kg@meldal.dk

Kommunens pensionistudflugt
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E-mail og internet på PC (4 gange, mandage 9.30-11.30, start: 28. okt.)
Almindelig daglig brug af Gmail, Nem-ID/Sikker mail, e-handel, netportaler m.m. Om bl.a. organisering og vedhæftning af filer. Nogen
PC-kendskab nødvendig.
Hold 611: Karl Gustaf Meldal, tel. 6170 4701, mail: kg@meldal.dk

Sikkerhed omkring nethandel. (1 gang, onsdag d. 18. sep. 12.30 2-3
timer.) Ved køb af varer i en netbutik, er der ting man skal være opmærksom på: Er butikken seriøs og troværdig, kan man bytte varen og lign.
Kurset vil omtale, hvordan man får svar på disse og andre spørgsmål.
Hold 616: Hans Clemensen. Tel. 2180 0127, mail: hans@clemensen.dk

Videre med e-mail og internet (8 gange, torsdage 9.30-11.30, start:
19.sep.) Vi repeterer det grundliggende og går videre med udvalgte emner
om brug af PC’en, herunder funktioner på Internettet, f. eks. mail, e-boks,
Nem-ID, bank og e-handel.
Hold 612: Per Alban Hansen, tel. 2330 6905, mail: pah@arffmann.dk

iPad og iPhone (8 gange, mandage 10.00-12.00 start: 16. sep.)
Som begynder og let øvet lærer du bl.a. at sende mails og beskeder, at
bruge kontakter, kalender, e-boks, bank, tage fotos og søge på Internet.
Hold 617: Gert Hansen, tel. 2714 7909, mail: gertflem@gmail.com

Tilpas computeren til eget personligt brug. (8 gange, onsdage
12.40-14.40, start: 18. sep.) Tilpasning af Windows 10 til eget brug. Hente
nye programmer og fjerne uønskede. Muligheder i ”Skyen”. Sikkerhed og
backup. Tips og tricks.
Hold 613: Chresten Overbeck, tel. 4062 0235, mail: chresten.overbeck@
mail.dk
Brug af “Skyen” (3 gange, onsdage 12.40-14.40, start: 20. nov.) Vi
gennemgår og øver brug af ”OneDrive” til at gemme i “Skyen” og til at
dele og samarbejde med andre om dokumenter og billeder.
Hold 614: Chresten Overbeck, tel. 4062 0235, mail: chresten.overbeck@
mail.dk
Hold din computer i topform (4 gange, torsdage 12.00-14.00, start:
19. sep.) Metoder til at holde PC’en velfungerende og til at sikre PC’en
og dens indhold, samt sikre og beskytte dine konti. Nogen PC-kendskab
nødvendig.
Hold 615: Preben Hansen. Tel. 2579 6199, mail: bromosen@gmail.com

Lær din Smartphone og Tablet rigtigt at kende. (8 gange, onsdage
15.00-17.00, Lokale C, start: 18. sep.) Lær at udnytte alle mulighederne,
både for begyndere og øvede.
Hold 618: Per Alban Hansen, tel. 2330 6905, mail: pah@arffmann.dk
Få orden i billeder og dokumenter på PC’en. (4 gange, torsdage
14.30-16.30, start: 19. sep.) Brug Windows-Stifinder til at oprette og
navngive mapper på PC’en til billeder og dokumenter.
Hold 619: Hans Peter Nissen, tel. 2165 3614. mail: gerdanis@live.dk
Kreativ med Word og Billeder. (4 gange, torsdage 14.30-16.30,
start: 24. okt.) Lav egne indbydelser, sange, bordkort, opslag m.m. med
programmet Word og rediger billeder hertil med programmet Billeder i
Windows 10.
Hold 620: Hans Peter Nissen, tel. 2165 3614, mail: gerdanis@live.dk
Talestyring af mobiltelefonen (Android). (3 gange, onsdage 12.3014.30, Lokale C, start 25. sep.) Kurset er specielt rettet mod kursister,
der er svagtseende eller føler, at de har det svært med mobiltelefonens
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små taster. Stemmestyring kan være en stor hjælp i forbindelse med telefonopkald eller når man sender en besked.
Hold 621: Preben Hansen. Tel. 2579 6199, mail: bromosen@gmail.com
Slægtsforskning, øvede / begyndere (8 gange, mandage 14.30-16.30,
start: 9. sep.) Lær at bruge rigsarkivets indscannede arkivalier, som
kirkebøger, skifter mm. Kendskab til almindelig brug af PC med adgang
til internet forudsættes.
Hold 622: Agnete Thorvardarson, tel. 3113 1985, mail: nete.thor@gmail.com

Skriv din historie:
Hold 407: onsdage 12.30-14.30 start: 11. sep. Bodil Thomasberg, 4814 2793
Betaling: – til holdlederen ved kursusstart.
Kurser afvikles med 2 timer pr. gang.
2 gange: 100 kr. / 4 gange: 150 kr. / 8 gange: 250 kr. / Studiekredse: 150 kr.
Anden undervisning efter aftale.
Tilmelding til Nyhedsbrev på: nyhedsbrev@senior-it-alleroed.dk

CEWE Fotobog. (4 gange, mandage 12.00-14.00, start: 16. sep.) Lav
flotte fotobøger på PC’en i stedet for et klippe/klistre-album. Alment
kendskab til brugen af en computer forudsættes.
Hold 623: Svend-Aage Nielsen, tel. 4060 7522, mail: sania@mail.tele.dk
Tilmeld dig og oplev det altid hyggelige samvær på vore kurser
og studiekredse!
Studiekredse: Beskrivelser, se www.senior-it-alleroed.dk
Mobiltelefonen (Android):
Hold 401: torsdage 14.00-16.00, start: 19. sep. Per Alban Hansen, 2330 6905
Videoproduktion:
Hold 402: fredage 10.00- 12.00 start: 13. sep. Flemming Jensen, 4581 2098
Slægtsforskning:
Hold 404: onsdage 15.00-17.00, start: 11. sep. Bodil Thomasberg, 4814 2793
Hold 405: tirsdage 17.00-19.00, start: 17. sep. Keld Kildeskov, 2176 1791
Hold 408: fredage 09.20-11.20, start: 13. sep. Bendette Hydeskov, 2651 7988
Hold 409: fredage 11.40-13.40, start: 13. sep. Bendette Hydeskov, 2651 7988

Vi tilbyder at oprette andre kurser eller studiekredse,
med et indhold efter dit ønske. (Vi aftaler tidspunkt og varighed).
Skriv blot nogle stikord til os på: workshop@senior-it-alleroed.dk
så vender vi tilbage hurtigst muligt -eller ring Hans P. Nissen, tel. 2165 3614
Vi har nedenfor angivet nogle ideer:
1. Brug af Apple-TV, Chromecast, Streaming og lign.
2. Synkronisering af mail, kalender og lign. mellem enheder.
3. Facebook, alment og en god Facebookside til et lukket forum.
4. Apple/-Mac.
5. Overfør billeder fra mobilen til PC.

Seniorrådet i Allerød
Kjel Bording Johansen, Formand
Søbredden 19, 3450 Allerød
Tlf. 4817 1590, mail: kjbj@nypost.dk
Helen Nielsen, Næstformand
Kirkeltevej 59, 3450 Allerød
Tlf. 2627 4017, mail: hnielx@gmail.com
Henning Mortensen, Kasserer
Rørmoseparken 24, 3450 Allerød
Tlf. 4817 1847, mail: mortensen3450@gmail.com
Bente Hjorth
Rytterhegnet 2, 3450 Allerød
Tlf. 4129 2084, mail: bente.hjorth@gmail.com
Carl-Erik Østberg
Lillegårdsvej 7b, 3450 Allerød
Tlf. 3195 2772, mail: carlerikostberg@gmail.com
Dorte Hansen
Bygmarken 17, 3540 Lynge, Tlf. 2538 1126/4818 8165
mail: dorte.hansen.lynge@gmail.com
Elsie Wengel Andersen
Hasselvej 1, 3450 Allerød
Tlf. 4814 1617, mail: wengel@private.dk
Eric Brown
Sandholmvej 19, 3450 Allerød
Tlf. 2843 0427, mail: eric.brown.dk@gmail.com
Jens Jacob Krintel
Askevangen 48 - 3450 Allerød
Tlf. 6183 7764, mail: jens.jacob.krintel@dadlnet.dk

Seniorrådets sekretær: Michael Eskedal, Allerød Rådhus, Tlf. 48 100 178

