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Fra formandens pc …

Vi står sammen mod corona

Dette indlæg skulle have været et glædesudbrud over, at vi havde
lagt COVID-19 bag os. Sådan gik det desværre ikke, og der er
derfor stadig tilbud og aktiviteter i vores by, der ligger stille. Af
samme årsag kunne vi hverken gennemføre den traditionelle
Pensionistudflugt eller det planlagte 50 års jubilæumsarrangement
i Centerhallen. Den gode nyhed er dog, at pengene til begge arrangementer stadig er øremærket til disse formål, så der er håb forude i
2021.

Kære læsere af Ny Alder,

Af Kjel Bording Johansen

Seniorrådet blev involveret i de nye restriktioner på plejehjemmene
og vi var meget imod samme begrænsninger som sidst, da beboerne
ikke trivedes med så megen ensomhed.
Vi foreslog derfor forvaltningen, at man kunne låne nogle varmekanoner, så man kunne fortsætte med planlagte besøg i de udendørs
faciliteter. Dette blev vel modtaget og blev implementeret.
Allerød har været ramt af et højt smittetryk, men det er mit håb, at
alle vil efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer.
I skrivende stund ses et lyseblåt hav af mundbind rundt i byen. Det
klæder ganske vist ingen, men vi er i samme båd og så kan vi forhåbentlig få bugt med den virus snart. Butikkerne har gjort deres for at
det skal lykkes, nu må vi alle også gøre vores!
Byrådet har netop vedtaget en strategi for fremtidens ældreområde
frem mod 2030. Der er mange gode tanker i oplægget, som vi har
bidraget til at udforme. Vi glæder os til at se ideerne ført ud i livet og
seniorrådet vil følge udviklingen tæt. Jeg kan kun anbefale alle +60årige at læse den og holde byrådet op på indholdet. Dokumentet kan
hentes på kommunens hjemmeside.
Fra det samlede seniorråd skal lyde ønsket om en Glædelig Jul
og et Godt Nytår til alle læsere.

Af borgmester Karsten Längerich

Snart går vi julen i møde, som er en højtid, hvor samvær med
vores familier og bekendte er i centrum. Som så meget andet,
vil coronaen desværre påvirke, hvordan vi er sammen.
Julefrokoster og større julearrangementer vil ifølge statsministeren
ikke være mulige, og så bliver det svært at se venner og familier.
For mange vil det betyde, at julen kun bliver med vores få nærmeste. Men for nogle af vores ældre borgere vil ensomheden og isolationen føles endnu større i den kommende tid.
Her har vi et ansvar som mennesker og som lokalsamfund for at
stå sammen mod coronaen – og den mismod og ensomhed den kan
skabe. Nu mere end tidligere skal vi huske at udvise stor omsorg for
hinanden.
I Allerød er de fleste ældre heldigvis sunde og raske, og et stort
aktiv for vores kultur- og fritidsliv. Vi kan blive boende i eget hus
eller lejlighed meget længere end tidligere, og vi klarer os selv.
Eventuelt med lidt hjemmehjælp eller hjælp fra gode venner og
børn - men vi klarer os godt.
Det synes jeg er fantastisk, og i byrådet arbejder vi for, at vi kan
blive boende i egen bolig længst muligt. En af de udfordringer,
der er, er at vi mangler mindre boliger til ældre i Allerød. Så kan
man blive boende i nærområdet, selvom man ikke længere orker at
holde hus og have. Det vil vi gøre noget ved, men de kan desværre
ikke lige bygges i et snuptag.
Målet er, at alle borgere er herre i eget liv længst muligt. Men der
kommer jo en dag, hvor vi får behov for at komme på plejehjem.
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Derfor har vi i byrådet besluttet, at der skal bygges endnu et nyt
plejecenter i Blovstrød i 2026. Men det stopper ikke her. Vi har
faktisk allerede nu sat penge af til endnu et plejecenter omkring
2028. Vi planlægger nemlig langsigtet i Allerød og ved allerede nu,
at der kommer flere ældre.
Jeg kan ikke sige det nok: I Allerød har vi et stærkt fællesskab. Vi
har bevist, at vi, på trods af den usikkerhed coronaen skaber, udviser samfundssind, handlekraft og omsorg for hinanden. Det skal I
alle have stor tak for.
Jeg vil også gerne takke Seniorrådet for jeres engagement og gode
arbejde for altid at kvalificere vores politiske arbejde – senest
blandt andet i arbejdet med at lave en strategi, som skal bringe
os godt og sikkert frem mod 2030.
Med forhåbning om et lysere 2021, ønskes I alle en rigtig glædelig
jul og et godt nytår.
Pas rigtig godt på jer selv og hinanden

Vi investerer i god og værdig
ældrepleje – også om 10 og 20 år

Af Jesper Holdflod Pallesen, formand for Sundhed-,
Velfærd- og Beskæftigelsesudvalget (SVBU)
I kender udfordringen: I løbet af 10 år fordobles antallet af +80
årige. Samtidig har vi allerede en daglig kamp om at udfylde ledige
SOSU-stillinger.

Vi skal handle nu, så vi sikrer en god og værdig ældrepleje i
fremtiden. Derfor har vi i Sundheds-, Velfærds- og Beskæftigelsesudvalget netop vedtaget kommunens første strategi på
ældreområdet.
Kort fortalt har vi besluttet at investere kraftigt i forebyggelse, genoptræning og rehabilitering. Vi hjælper allerede mange ældre på
den vis, fx med træning efter en indlæggelse. Ved at udbrede indsatsen til flere ældre og forebygge endnu mere, kan flere borgere
klare sig selv og være uafhængige af hjælp fra kommunen. Vi tror,
at det giver borgerne den bedste livskvalitet. Samtidig frigør
vi gode hænder, som kan hjælpe andre ældre.
Derudover vil vi investere i at gøre Allerød Kommune til et endnu
mere attraktivt sted at uddanne sig og arbejde for nuværende og
kommende SOSU’ere. For konkurrencen om de dygtige elever og
medarbejdere er allerede benhård.
Når det gælder de fysiske rammer, har vi besluttet at etablere to
nye plejehjem inden 2030. Det første i Blovstrød. Derudover er vi
enige om, at der skal være plads til mange flere senioregnede boliger – herunder bofællesskaber. Vi tror, at den type boliger er med
til at styrke og danne nye fællesskaber, der igen kan være med til at
forbedre den enkeltes livskvalitet.
På vegne af hele udvalget vil jeg gerne takke Seniorrådet for dets
gode og altid konstruktive høringssvar til både strategien og de
mange sager, som vi politisk behandler året rundt. Derudover sætter jeg stor pris på, at Seniorrådet løbende har en god dialog med
Forvaltningen – og også på den måde medvirker til at finde gode
løsninger.
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Er julen i år aflyst?

Af Nils Wildschiødtz Sognepræst, Engholm Pastorat
Allerede i foråret blev hverdagen forandret med hele eller delvise
nedlukninger af samfundet. Siden efterfulgte en usædvanlig sommer, hvor restriktioner og forsamlingsforbud lagde en alvorlig
dæmper på konfirmationer, ferierejser, studentergilder, festivaler
og runde fødselsdage. Der er ikke noget at sige til, at man efterhånden er godt og grundig udmattet af den konstante indordning
under en alt for sejlivet virus – en pandemi, der endnu ikke har
sluppet sit greb om tilværelsen.
Tager man dette års mange aflysninger i betragtning, kan man godt
gyse for, om også julen i år står for skud til at blive forpurret. Det
indtryk får man nemt, hvis man skæver til diverse medier og aviser. Her udtrykker flere en stor risiko for, at julen i år bliver aflyst
på grund af corona. Den slags læsning er bekymrende. Julen, alle
dens glæder og forventninger, lyspunktet i den mørke og triste vintertid, kan man virkelig bare slå en streg over den?
Naturligvis ikke. Hverken regeringen eller sundhedsmyndighederne
kan aflyse julen, og jeg tror da heller ikke, at det er deres hensigt.
Jul skal det nok blive, også selvom vi bliver nødt til at indordne os
coronasituationen.
Ser vi tilbage i historien, har selv de værste kriser og mest tilspidsede situationer ikke formået at sætte en stopper for julen og dens
budskab. Tænk på den spanske syge, bekymringerne ved verdenskrigene, den tyske besættelse af Danmark med mørklægningskrav
og udgangsforbud, selv det var ikke nok til at spolere julefreden.
Selveste juleevangeliet udspiller sig også i en vanskelig tid. ”Og
det skete i de dage, at der gik en befaling fra Kejser Augustus, at
alverden skulle skrives i mandtal.” Det lyder måske fredsommeligt
nok. Det er det ikke. Den fortælling ligner alt for tydeligt noget,

som vi selv er vidne til, når vi hører om en magtfuld hersker, hvis
beslutninger sender folk fra hus og hjem. Men det er i selvsamme
fortælling vi hører, at trods ufred og et værre menneskemylder i
Betlehem, så indfinder glæden og freden sig i en stald. Sådan er
julefreden fra første begyndelse anbragt i det værste kaos og i alt
det forurolige. Mægtige mænd sender befolkningen på gaden, men
i alt dette findes der fred. Fortællingen om det lille Jesu barn skinner som et lys i mørket og styrker håbet om fred i ufreden. Hvad
end der sker i verden, så står julens budskab, håbet om fred og
glæde, ikke til at slukkes.
”Rør blot ikke ved min gamle jul” lyder en af de klassiske julesange, det kan vi desværre nok ikke helt efterleve i år, hvor vi er nødt
til at tilpasse os situationen bedst muligt.
Det kompromitterer desværre traditioner som julefrokoster, skolernes juleafslutninger i kirkerne og yderst begrænsede pladser
juleaften på kirkebænkene. Selvom det hele lige nu kan virke så
umuligt og trist, så markerer julen igen i år glæde og håb for fremtiden. Det håb er gudskelov ikke aflyst. Lad os minde hinanden om
det, så vi sammen kan klare os igennem en svær og anderledes tid.
Vor Fader i himlen lad det ske,
lad coronasorgen slukkes!
Glædelig jul!
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Også vi er forment adgang

Af Helen Nielsen, frivillig via Senior-IT i skærmprojekt
og i biograf på plejecentret Engholm
Med ét slag blev plejecentrene i februar måned lukket land for frivillige. Covid-19 satte forståeligt nok en stopper for, at vi frivillige
måtte komme og være noget for de ældre på plejecentrene. Det
blev lukket land. Det kunne ikke være anderledes.
Det var slut med at køre fru Jensen eller hr. Hansen en tur på
eltandemmen, og slut med at samles om smart-tv-skærmen og
flytte kortene i 7-kabalen, at samles til sang og musik, gå en lille
tur i området og kigge billeder og tale om livet før og nu. Lige nu er
der strenge restriktioner for selv de allernærmeste, og de frivillige
hører ikke til den kategori.
Vi frivillige venter og håber på bedre tider og læser imens op på
den folder, som vi var med til at udarbejde i 2018.
I den fortælles blandt andet om, hvad de frivillige på Allerød
Plejecenter, afd. Lyngehus, Engholm, Skovvang og Mimosen kan
have gang i - eller rettere lige nu ikke har gang i, nemlig et ekstra
pust af omsorg i en hverdag, der i denne coronatid er blevet mere
mørk og trist for de indelukkede.
På det ny Demensplejecenter Skovvang har de frivillige brugt tiden
til at få dannet en forening, så de kan søge kommunens §18-pulje
om penge til en koncert, til en udflugt, til banko og til andre fælles
arrangementer fx ved højtiderne.
På det ”gamle” Skovvang, der ligger lige ved siden er af, er
Nørklegruppen, der består af frivillige fra Røde Kors også i venteposition til at komme til og hygge ved den ugentlige sammenkomst
med strik og snak. Tidligere var der også frivillige (bl.a. Arne O tegneren i bladet her), der havde en lille tegnegruppe. På dette lyse og
venlige plejecenter mangler der for tiden frivillige.

Fra Allerød Kommunes hjemmeside:
”På Allerød Plejecenter er frivillige med til at skabe liv, aktiviteter
og en meningsfuld hverdag for beboerne. Jo flere vi er til at hjælpe
med at skabe muligheder for aktiviteter, des bedre!
Du kan blive frivillig til nærvær, gåture, spille musik, højtlæsning
eller deltagelse i fællesaktiviteter sammen med ældre, der bor på
Allerød Plejecenter.
Vi sørger for at give dig en god introduktion og løbende faglige
input, som er relevante for din frivillige indsats.”
Find håndbogen om frivillig indsats på Allerød
Plejecenter hér:
https://www.alleroed.dk/borger/flytte-bo-og-bygge/bolig-til-aeldre/vores-plejecentre
Kontakt:
Virksomhedsleder på Allerød Plejecenter:
Tina Rantzau Christiansen på telefonnummer 3030 3225
eller e-mail: tirc@alleroed.dk
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Og så sendte de ...

Karin Mørch fortæller i en samtale med Helen Nielsen
Med dette delvise citat fra forfatteren Lise Nørgaard (forfatter til
Matador) vil jeg fortælle min historie, som også kunne have haft
overskriften: Sorg blev til glæde vendt.

vanlige talenter på et område, og det har medvirket til, at sorg til
glæde er vendt!
Jeg har med hjælp fået en tålsom hverdag tilbage.

Efter et voldsomt alenefald i mit hjem lå jeg nogen tid på gulvet,
før jeg fik trykket på mit nødkald. En hjemmehjælper, der tilfældigt var i området, kom til hjælp, og fik tilkaldt en ambulance.
Efter én dags ophold på hospitalet med dobbelt brud på skulder og
overarm, blev jeg udskrevet til mit alenehus, og der sad jeg så tudbrølende i sofaen, ladt alene og tænkte på, hvordan jeg skulle klare
hele denne misere. Min familie i Norge hørte på min klagesang, og
de sagde, at jeg da måtte kunne få hjælp fra hjemmeplejen. Herfra
fik jeg også hjælp, men det blev ikke sikret, at jeg havde min telefon ved mig. Jeg spurgte hjemmehjælpen: ”Hvad gør jeg, hvis jeg
får brug for hjælp?” Svaret var, ”Du kan jo bruge dit nødkald”, hvilket jeg i nattens løb måtte gøre rigtig mange gange. Desværre blev
svaret på mine kald: ”Vi har travlt. Vi kan ikke komme og hjælpe
dig nu”. Først næste formiddag mødte en hjemmehjælper og fandt
mig i en hjælpeløs tilstand i en slem redelighed. Fra da af ændrede
situationen sig, og nu kom der handling bag ordene.
Jeg blev tilbudt indlæggelse på Midlertidig Gang på Engholm plejecenter, hvilket jeg straks accepterede. Transporten dertil i taxa
viste sig at være for egen regning, og heldigvis havde jeg fået min
pung med i al den forvirring, og lykkeligvis havde jeg kontanter
nok til at betale for den korte tur dertil – og jeg tænkte:”Godt turen
ikke var længere.”
Nu er jeg hjemme og i bedring. Kommunens hjemmehjælp kommer én gang om dagen, og der kommer hjemmehjælpere af Guds
nåde, som man siger om personer, der er udstyret med helt usæd-

Efterskrift ved Seniorrådet:
En personlig fortælling som Karins, hvor hun faldt mellem to stole,
viser, hvor vigtigt Seniorrådets arbejde er, når vi i høringssvar til
politikerne forfægter, at der skal være resurser til udbygning af den
svære overgang fra hospital til kommunale foranstaltninger. En
udbygning af det lokale sundhedsvæsen er i gang i Allerød kommune, og Seniorrådet har særligt fokus på, at de nødvendige resurser
hertil bliver afsat.
”Samtidig med, at vi bliver stadig flere ældre, har det danske sundhedsvæsen fået færre senge pr. indbygger, og den gennemsnitlige
indlæggelsestid er blevet kortere. Ældre, der udskrives fra kirurgiske og medicinske afdelinger til kommunal pleje og genoptræning,
er sammen med kommunerne særligt udfordret af denne udvikling. Det er et nationalt mål at forbedre sammenhæng og kvalitet i
de patientforløb, der går på tværs af sektorer, og kommunerne har
udviklet nye tilbud i form af midlertidige døgnpladser for at sikre
borgernes tværsektorielle forløb mellem hospital og hjem.
Disse forløb kan være vanskelige, især for ældre med flere sygdomme og kroniske sygdomme, men der mangler kvalitativ viden om
de ældres oplevelse af de hurtige udskrivelser fra hospital til kommunal pleje og behandling, ligesom der også mangler viden om,
hvad der har betydning for de ældre.” (citat slut)
Fra Vives Rapport, 28. april 2020
”Fra hospital til hjem – Skrøbeligheder i ældres forløb i en landkommune”
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Godt nyt fra Beboer- og pårørenderåd
Af Winnie Christensen

For et par år siden blev der oprettet et Beboerpårørenderåd i
Allerød Kommune. Det er et overordnet råd for de 5 plejehjem,
der er i kommunen. Der er lige afholdt valg til rådet på hvert plejehjem. Seniorrådet har to pladser i rådet.
Rådet har bestået i to år, og det har hidtil været en tung opgave at
få medlemmer til rådet. Men op til det netop afholdte valg tog vi,
Lene Kjær og jeg, alvorlig fat for at skabe opmærksomhed om valget. Vi udarbejdede et opråb, der nogle steder blev lagt i beboernes
postkasser, og andre steder blev det omdelt. På den måde nåede vi
ud til alle pårørende og beboere på alle plejehjemmene. Det blev
et valg, hvor alle plejehjem nu er repræsenteret. Der er dog én
plads ledig fra hvert sted: Lyngehus, Mimosen og Demenscenter
Skovvang.
Vi håber med denne flotte repræsentation af beboere og pårørende
at få inspiration til på alle måder at gøre Allerød Kommunes plejecentre attraktive for både beboere og personale.

Klippekortordningen på
Allerød kommunes plejecentre
Af Ulf Ottevanger, medarbejder ved ordningen

Når tiden er inde og en borger skal flytte på plejehjem i Allerød
Kommune kommer borgeren automatisk med i klippekortordningen. Det er altså ikke noget der skal søges om, hvilket er tilfældet
når det gælder hjemmeplejen.
Klippekortordningen går ud på, at beboerne hver især har 45
minutters aktivitet hver anden uge med klippekortmedarbejderen.
Det er muligt at spare minutterne op over en periode på to måneder, så man kan få hjælp i 3 timer til en aktivitet. Aktiviteten er
valgfri og noget beboeren selv vælger. Dog skal beboeren selv være
til stede og deltage. Det har altså ikke noget at gøre med at få klippet sit hår, eller som dengang man brugte klippekort som betaling
i den offentlige trafik, når man skulle med bussen. Der er lavet
en pjece som beboeren får kort efter indflytning og i denne er der
eksempler på aktiviteter.
Det som jeg oplever i mit arbejde som klippekortmedarbejder er, at
beboerne er glade når jeg kommer og besøger dem. De sætter stor
pris på den hyggestund og det gode samvær vi har. Det er tit, at vi
taler om gamle dage, barndommen, ungdommen og voksenlivet.
Vi bruger også tid på at se fotografier eller lytte til dejlig musik.
Mange beboere nyder at komme ud i den friske luft. Nogle kan gå
selv, andre bliver kørt i kørestol. Man kan også bruge ordningen til
at komme på indkøbstur til byen eller ledsagelse til frisøren. Nogle
gange laver vi fællesaktiviteter. Der er måske interesse for at se en
film, og så sidder vi nogle stykker sammen og hygger omkring det.
Vi spiller også spil og træner hjernen med quiz spørgsmål, krydsord og gamle ordsprog.
Klippekortordningen giver mange muligheder og mange smil
på læberne.
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Generelt om Kvalitetsstandarder

Senior-IT Allerød

Pjecen som medarbejder Ulf omtaler er én af flere ’Kvalitetsstandarder’, der beskriver kommunens serviceniveau inden
for f.eks. Ældreplejen.

Program for foråret 2021
- Med forbehold for nye coronarestriktioner

Kvalitetstandarderne:
Drejer sig for eksempel om serviceniveauet inden for bl.a.:
- Aktivitetstilbud for hjemmeboende
- Forebyggende hjemmebesøg
- Genoptræning
- Hjemmesygepleje
- Klippekort
- Mad på plejecentre
- Madservice til hjemmeboende
- Midlertidigt ophold
- Personlig pleje
- Plejebolig
- Praktisk hjælp
- Rehabilitering
- Omsorgstandpleje
- Og flere andre
Alle Kvalitetsstandarderne kan ses på kommunens hjemmeside via
dette link: https://www.alleroed.dk/kommunen/standarder-tilsyn-og-beredskab/kvalitetsstandarder/aeldre-og-pleje
Seniorrådet afgiver hver måned høringssvar til sager der vedrører
ældre og dermed også til serviceniveauet og Kvalitetstandarderne.
Det er et arbejde, som Seniorrådet bruger megen tid på, og som vi
tager overmåde seriøst.
På kommunens hjemmeside under menuen:
Politik – Råd og Nævn – Seniorrådet
kan bl.a. vores referater fra de månedlige møder læses.

Senior IT er en organisation af frivillige, ulønnede IT-kyndige,
der underviser og hjælper Allerøds seniorer og førtidspensionister.
Kurser, workshops og studiekredse afholdes i
”Pensionisthuset”,
1. sal over Biblioteket, hvor Senior-IT har undervisningslokaler.
Adgang: Skovensvej 4 eller Frederiksborgvej 15, 3450 Allerød.
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: Perioden januar-maj og august-medio december.
Gratis 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 ved mindre tekniske problemer.
Der er åbent hus, men på grund af corona er tilmelding og tidsbestilling nødvendig:
Tirsdag (primært mobil og tablets) i IT-lokalet kl. 10:00-12:30
Onsdag (primært computer) i IT-lokalet kl. 10:00-12:30
Tirsdage kontaktes Per Alban Hansen 2330 6905 eller sms.
Onsdage kontaktes Torben K. Jensen 4025 8636 eller sms.
Planlagte kurser og workshops :
(sorteret efter ugedag og tidspunkt)
Tilmelding til holdledere, se under de enkelte kurser/ workshops/ studiekredse, eller via hjemmesiden, hvor der også er
uddybende beskrivelser: www.senior-it-alleroed.dk
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PC -startkursus – mandage 9.30-11.30
(6 gange, start 11. januar, IT-lokale)
Kurset henvender sig til personer med ingen eller lille PC-erfaring.
Der gives introduktion til Windows 10, Gmail, internet-søgning,
NemID, digital post og Borger.DK
Hold 600: Karl Gustaf Meldal, tlf. 6170 4701,
mail: kg@meldal.dk
iPad og iPhone – mandage 10.00-12.00
(8 gange, start 11. januar, Lokale C)
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, tlf. 2714 7909,
mail: gertflem@gmail.com
CEWE Fotobog – mandage 12.00-14.00
(6 gange, start 11. januar, IT-lokale)
Ligger dine billeder på en computer, en mobiltelefon eller måske
som gamle papirbilleder i et album? De digitale fotos er ikke særlig tilgængelige. Måske skulle du overveje, om en CEWE fotobog
kan være en god løsning.
Hold 623: Birthe Buch-Hansen, tlf. 2622 2733,
mail: birthe.buchhansen@gmail.com
Slægtsforskning – mandage 15.00-17.00
(8-10 gange, start 11. januar, IT-lokale)
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, tlf. 3113 1985,
mail: nete.thor@gmail.com

Undgå tasterne, tal i stedet med din mobil – onsdage
12.30-14.30
(3 gange, start 20. januar, Lokale C)
Kurset er specielt rettet mod kursister, der er svagtseende eller
føler, at de har det svært med mobiltelefonens små taster. Stemmestyring kan være en stor hjælp i forbindelse med telefonopkald
eller når man sender en besked.
Hold 621: Preben Hansen. tlf. 2579 6199,
mail: bromosen@gmail.com
Tilpas din Windows 10 computer til eget brug – onsdage
12.40-14.40 (8 gange, start 6. januar, IT-lokale)
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, tlf. 4062 0235,
mail: chresten.overbeck@mail.dk
Brug af “Skyen” – onsdage 12.40-14.40
(4 gange, start 3. marts, IT-lokale)
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, tlf. 4062 0235,
mail: chresten.overbeck@mail.dk
Lær din Smartphone og Tablet rigtigt at kende – onsdage
15.00-17.00
(8 gange, start 13. januar, Lokale C)
Lær at udnytte alle mulighederne, både for begyndere og øvede.
Hold 618: Per Alban Hansen, tlf. 2330 6905,
mail: pah@arffmann.dk
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Videre med e-mail og internet – torsdage 9.30-11.30
(8 gange, start 14. januar, IT-lokale)
Vi repeterer det grundliggende og går videre med udvalgte emner
om brug af PC’en, herunder funktioner på Internettet, f.eks. mail,
e-Boks, NemID, bank og e-handel.
Hold 612: Per Alban Hansen, tlf. 2330 6905,
mail: pah@arffmann.dk
Undgå at miste data ….. når uheldet er ude – torsdage
12.00-14.00
(5 gange, start 14. januar, IT-lokale)
Metoder til at holde PC’en velfungerende og til at sikre PC’en og
dens indhold, samt sikre og beskytte dine konti. Nogen PCkendskab nødvendig.
Hold 624: Preben Hansen. tlf. 2579 6199,
mail: bromosen@gmail.com
Word tekstbehandling – torsdage 12.00-14.00
(4 gange, start 25. februar, IT-lokale)
Workshop med plads til individuelle ønsker, omhandler bl.a. opsætning, typografi, tabulering, skabeloner, indsætning og behandling af billeder, videoer, tekstbokse, WordArt m.m. Kendskab til
PC forudsættes. Word 2016/2019 benyttes.
Hold 615: Preben Hansen, tlf. 2579 6199,
mail: bromosen@gmail.com
Excel-online regneark-torsdage 12.00-14.00
(4 gange, start 25. marts, IT-lokale)
Workshop med plads til individuelle ønsker, omhandler de grundlæggende principper, startende med et budgetskema, der udbygges med andre funktioner.
Hold 625: Bjarne Calundann, tlf. 5240 3971,
mail: b.calundann@icloud.com

Studiekredse:
Slægtsforskning:
Hold 405: tirsdage 17.00-19.00, start: 12. januar.
Keld Kildeskov, 2176 179
Hold 404: onsdage 15.00-17.00, start: 13. januar.
Bodil Thomasberg, 4814 2793
Hold 408: fredage 09.20-11.20, start: 15. januar.
Bendette Hydeskov, 2651 7988
Hold 409: fredage 11.40-13.40, start: 15. januar.
Bendette Hydeskov, 2651 7988
Skriv din historie:
Hold 407: onsdage 12.30-14.30 start: 6. januar.
Bodil Thomasberg, 4814 2793
Videoproduktion:
Hold 402: fredage 10.00- 12.00 start: 15. januar.
Kai Møller Pedersen, 5378 1088
Betaling: til holdlederen ved kursusstart.
Kurser afvikles med 2 timer pr. gang.
2 gange: 100 kr. 4 gange: 150 kr. 6 gange: 200 kr. 8 gange: 250 kr.
Studiekredse: 150 kr. Anden undervisning efter aftale.
Nyhedsbrev:
Tilmeldes på: nyhedsbrev@senior-it-alleroed.dk
Vi tilbyder at oprette andre kurser, workshops eller
studiekredse med et indhold efter dit ønske.
Skriv blot nogle stikord til os på:
workshop@senior-it-alleroed.dk
så vender vi tilbage hurtigst muligt - eller ring Hans Peter Nissen,
tlf. 2165 3614
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Pensionistgangen midt i en coronatid
Af Helen Nielsen

Går man gennem Allerød biblioteks hovedindgang eller går ind på
modsatte side af bygningen ved tårnindgangen og bevæger sig op
på første sal, så står man på Allerøds mest travle ‘gade’, nemlig den
såkaldte pensionistgang.
En der ofte kommer på pensionistgangen er Hans Clemensen,
og jeg spørger ham om, hvem det er, der ‘går på indkøb her’?
Hans C. har god fod på, hvem og, hvor mange, der i ugens løb
kommer igennem gangen. Det er mange, og det ses på gulvet,
der er noget nær slidt igennem til under gulvbrædderne.
Ud over, at Hans C. er formand for Senior-IT Allerød, så er han
også nøgleperson, når foreninger og enkeltpersoner søger lokale til et møde eller til anden aktivitet. En af gangens brugere er
Seniorrådet. Vi bruger jævnligt det mindste mødelokale til små
udvalgsmøder. Lokalet har plads til en 4-6 personer.
De fleste lokaler er booket på ugentlig basis, f.eks. spiller
Ældresagens bridgeklub dør om dør med Lillerød bridgeklub op til
flere gange ugentligt. Når bridgebordene er slået sammen og sat
væk, så er der gang i stolegymnastikken, eller medlemmer i skakklubben flytter rundt på bønder, dronninger og konger. I hver ende
af den ca. 40 meter lange gang er der to store møderum. De er i
det daglige adskilt af en foldevæg. Her huserer dartklubben, førtidspensionistklubben og billardklubben, og i lokalet bag foldevæggen er der travlhed bl.a. med it-undervisning på den interaktive
tv-skærm på væggen og white-board’n som tavle.
Det mest besøgte undervisningsrum på gangen er nok SeniorIT’s undervisningslokale. Her er 10 computere i brug til bl.a.
Slægtsforskning, Skriv din livshistorie, Bliv dus med din computer,

Lær programmet Windows at kende og andre spændende ting, som
Senior-IT’s program i dette blad viser. Her bliver der gået til tasterne.
Det er også her man lærer, hvordan man kan spejle sin computer
til det smart tv, som vinder indpas i flere og flere seniorers hjem.
Det er her Åbent hus med it-hjælp finder sted tirsdage og onsdage.
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Senioregnede boliger kan godt
være spændende!
Et kik ind i Senior-IT’s veludstyrede lokale viser længst nede den
sidst ankomne skærm. Den er at sammenligne med en kæmpe iPad
på hjul, og den er med berøringsfølsom skærm, så der kan tegnes,
skrives og flyttes rundt på fx brikkerne i et spil eller kortene i en
kabale. Et sandt eldorado af muligheder.
Vi har tidligere i Ny Alder beskrevet det udviklingsprojekt, som
skærmen indgår i på Engholm plejecenter. På Senior-IT’s hjemmeside (www.senior-it-alleroed) ligger en video om projektet.
Navnet Velux Fonden har en særlig højtidelig klang på pensionistgangen, for fra denne fond er under sentensen: Ældre hjælper
ældre bevilget midler til billardbord i lokale A og Smart TV i lokale
C. Det er alle taknemmelige for.
Uden mad og drikke duer helten ikke! Centralt på gangen ligger
køkkenet, og efter at reglerne for brug er indskærpet og tydelige
skilte sat op: Hver ting sin plads, så VE den, der stiller i opvaskemaskinen og ikke tømmer den, når den er færdig med at vaske op
og fordeler: Rette ting på rette plads!
Det er ikke alle brugere af faciliteterne på pensionistgangen, der
har været plads til at få med i dette nummer af Ny Alder. Men det
råder vi bod på.
Seniorrådet har på trods af et særdeles stramt budget vægtet at
bruge vores sparsomme økonomi til at udvide sidetallet i dette
nummer, så vi kan bringe de vigtigste oplysninger om foreninger
i Allerød Kommune. I ser oversigten bagerst i bladet, og det er en
speciel dyrebar service fra Seniorrådet til jer læsere af Ny Alder.

Af Kjel Bording Johansen

I det netop vedtagne budget er der lagt op til, at der skal bygges et
nyt plejehjem i Blovstrød. Seniorrådet er enig i at det er en god ide,
men gør samtidig opmærksom på behovet for seniorboliger.
På vores møder og samtaler med borgere på 60+, høres et stort
ønske om flere senioregnede boliger i kommunen. Mange vil gerne
i gang med den 3. alder i gode omgivelser, uden at miste nærheden
til den omgangskreds man har bygget op gennem et langt liv.
Vi har set bl.a. i Frederikssund og Frederiksværk, at man sammen med Bovieran har opført populære, senioregnede boliger.
Interessen for de 55 andelsboliger var så stor, at folk sad i kø med
et nummer for at kunne komme i betragtning.
Bebyggelsen opføres som en trelænget 3 etagers bygning med en
stor overdækket vinterhave. Der er fokus på tryghed og fællesskab
og samtidig mulighed for privatliv. I stedet for snerydningsbøvl og
havearbejde i parcelhuset, kan man året rundt mødes i den fælles
vinterhave og nyde de mange smukke planter, der passes af en fælles gartner. Ønsker man selv lidt jord under neglene er det muligt
på lejlighedens altan. Der er selvfølgelig elevator til alle etager.
Her i byen ville der bl.a. være plads på grunden bag rådhuset eller
i Lynge. Det er et ønske fra mange seniorer, at et senioregnet byggeri placeres nær indkøbsmuligheder og offentlig trafik. Det passer
på grunden bag rådhuset, hvor en lokalplansændring kunne gøre
det muligt at opføre boliger på området.
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Foreninger i Allerød Kommune
Byrådet skal blot udlægge nogle områder til et sådan formål, så vil
selskaber som f.eks. Bovieran gerne gå i gang.
Udover at skabe gode seniorboliger frigiver en sådan løsning et
antal parcelhuse til de mange børnefamilier rundt i kommunen.

NB: Seniorrådet har bestræbt sig på at indsamle kontaktoplysninger
om foreningerne men af mange forskellige årsager kan der være sket
ændringer efter redaktionens afslutning.

Allerød Efterlønsklub ELK
Kontaktperson: Kurt Gunborg
Tlf.: 30 68 85 81
E-mail: gunborg@gmail.com
Allerød og omegns Frimærkeklub
Kontaktperson: Harris Spangshauge
Tlf.: 41 36 74 00
E-mail: spangshauge@gmail.com
Allerød Førtidspensionister (www.afpn.dk)
Kontaktperson: Lone Dalager
Tlf.: 26 47 39 57
E-mail: lonedal@city.dk
Allerød Orienteringsklub (www.alleok.dk)
Kontaktperson: Charlotte Bergmann Hansen
Tlf.: 51 51 35 21
E-mail: info@alleok.dk
Allerød Pensionistforening
Kontaktperson: Jytte Nielsen
Tlf.: 22 48 14 95
E-mail: jytte.nielsen.45@live.dk
Allerød Skakklub (www.ask-skak.dk)
Kontaktperson: Jacob Werner
Tlf.: 24 89 56 60
E-mail: jw@telegraph.dk
Allerød Stavgangsforening (www.alleroedstavgang.dk)
Kontaktperson: Peter Holbek
Tlf.: 22 78 49 91
E-mail: kontakt@alleroedstavgang.dk
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Allerød og omegns Fjerkræklub (www.ao-fjerkraeklub.dk)
Kontaktperson: Dan Madsen
Tlf.: 26 35 03 80
E-mail: rugemaskinen@gmail.com

Hjerteforeningen (https://lokal.hjerteforeningen.dk/alleroed)
Kontaktperson: Lilla Voss
Tlf.: 22 98 78 65
E-mail: hjerter.alleroed@gmail.com

Bowlingklubben Den røde Kegle (www.denrodekegle.dk)
Kontaktperson: Thorkil Foldager
Tlf.: 51 90 16 26
E-mail: info@denrodekegle.dk

Kræftens Bekæmpelse (www.cancer.dk)
Kontaktperson: Henrik Holck Skov
Tlf.: 21 27 47 95
E-mail: henrik@holck-skov.dk

Bowlingklubben PRIK (www.prikbowling.dk)
Kontaktperson: Svend Ole Jørgensen
Tlf.: 50 51 14 83
E-mail: svolej@gmail.com

Lillerød Bridgeklub (www.bridge.dk/2168)
Kontaktperson: John Sonberg
Tlf.: 20 12 27 54
E-mail: johnsonberg@live.dk

Blovstrød Seniorklub, Højskolesang, Strikke café
Kontaktperson: Hanne Hauberg
Tlf.: 25 77 49 85
E-mail: hannehauberg1@gmail.com

Lokalhistorisk Arkiv & Forening (www.lafak.dk)
Kontaktperson: Birthe Skovholm
Tlf.: 48 17 08 91
E-mail: lafak@lafak.dk

Cafe 3450 Parkinson (www.parkinsonnordsj.dk)
Kontaktperson: Ole Kræmmer
Tlf.: 40 89 48 10
E-mail: ole.kremmer.ole@gmail.com

Lynge Seniorklub
Kontaktperson: Henning Buch
Tlf.: 23 10 58 90
E-mail: buchhenning@yahoo.dk

De frivillige på AOC Engholm
Kontaktperson: Aase S. Andersen
Tlf.: 61 70 38 49
E-mail: aaseogbent@gmail.com

Lillerødkoret (www.lillerødkoret.dk)
Kontaktperson: Olav Christensen
Tlf.: 40 43 97 66
E-mail: formand@lillerødkoret.dk

De frivillige på Lyngehus
Kontaktperson: Minna Juntunen
Tlf.: 21 68 70 68
E-mail: minna48juntunen@gmail.com

Mandags-Gå-Motionisterne
Kontaktperson: Svend Ole Jørgensen
Tlf.: 50 51 14 83
E-mail: svolej@gmail.com

Allerød Diabetesforeningens (www.diabetes.dk)
Kontaktperson: Jørgen Dalhoff
Tlf.: 21 31 59 77
E-mail: alleroed@diabetes.dk

Rampelyset
Kontaktperson: Laila Sørensen
Tlf.: 29 37 48 09
E-mail: laila.rampelyset@gmail.com

Farvegladerne (www.farvegladerne.dk)
Kontaktperson: Jane Sury
Tlf.: 42 43 86 06
E-mail: farvegladerne@gmail.com

Red Barnet (www.redbarnet.dk)
Kontaktperson: Cecilia Holming Werner
Tlf.: 40 30 91 83
E-mail: formandalleroed@redbarnet.dk
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Røde Kors Allerød (www.rodekors.dk/afdelinger/alleroed/bestyrelse)
Kontaktperson: Maria Lidlgruber Agertoft
Tlf.: 20 58 58 65
E-mail: maria@agertoft.com
Rønneholtparkens Glade Sanglærker
Kontaktperson: Jakob Becker
Tlf.: 30 28 07 54
E-mail: becker1@webspeed.dk
www.roenneholtparken.dk/rag-og-fritid/sanglaerkerne
Sct. Georgs Gildet i Allerød (www.sct-georg.dk)
Kontaktperson: Lisbeth Skovgaard
Tlf.: 23 20 16 42
E-mail: lis-mus@mail.dk
Senior-IT (www.senior-it-alleroed.dk)
Kontaktperson: Hans Clemensen
Tlf.: 21 80 01 27
E-mail: hans@clemensen.dk
Slå en Streg
Kontaktperson: Erik V. Nielsen
Tlf.: 20 92 83 74
E-mail: erik.vil.nielsen@gmail.com
Visens Venner Allerød (VVA) (www.visensvennerallerød.dk)
Kontaktperson: Hanne Kiær
Tlf.: 23 28 33 43
E-mail: hannekiaer@mail.dk
Ældre Sagen i Allerød (www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/alleroed)
Kontaktperson: Jens Jacob Krintel
Tlf.: 61 83 77 64
E-mail: jens.jacob.krintel@dadlnet.dk

Seniorfilm klubben
De tre medlemmer af Seniorfilmudvalget under Seniorrådet er:
Formand Dorte Hansen, Carl-Erik Østerberg og Jens Jacob Krintel

De forbandede år - 26. 27. og 28. januar 2021
Elektronikfabriksejer Karl Skov lever et komfortabelt liv på
Strandvejen i Nordsjælland med sin kone og fem børn, da
tyskerne invaderer Danmark den 9. april 1940. Han indser,
at et samarbejde med fjenden bliver et nødvendigt onde, hvis
familiens levevis skal opretholdes, men dette bliver en katalysator for intern splid i familien, som i forvejen strides grundet forskellige politiske holdninger. Instruktør Anders Rafn.
Spilletid 152 min.

Parasite - 23. 24. og 25. februar 2021
Da den arbejdsløse og fattige unge mand Kitaek bliver spurgt
af sin ven, om han vil overtage hans tjans som engelsklærer
for en ung pige i en velhavende familie, griber Kitaek chancen. Han indynder sig hurtigt hos både pigen og hendes mor,
og ved snilde og svindel overtaler han dem til også at ansætte
sin mor, far og søster. Men familien gemmer på hemmeligheder, hvilket skaber problemer. Instruktør Bong Joon Ho.
Spilletid 132 min.

Les Misérables – 23. 24. og 25. marts 2021
Den unge, idealistiske betjent Stéphane Ruiz er blevet forflyttet til distriktet for den parisiske ghettoforstad Montfermeil,
hvor han skal indgå i bydelens antikriminalitetsbrigade.
Hans idealisme bliver dog sat på prøve under fejringerne af
Frankrigs VM-sejr i 2005, som udvikler sig til voldelige sammenstød mellem politi og civile, og hvor Ruiz’ kolleger benytter metoder udenfor lovens rammer.
Instruktør Ladj Ly. Spilletid 102 min.

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
Harris Spangshauge
Rådhusparken 53, 1 tv, 3450 Allerød
Tlf. 4136 7400, mail: spangshauge@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
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

