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Fra bestyrelsens side skal der lyde en tak til alle jer frivillige. Vi har under coronaen haft en 
beskeden afgang, men tilgangen af nye frivillige har været større. Stort set alle har stået klar i 
startboksen, og ventet på at covid-19 skulle forsvinde, og samfundet åbne op igen.

Lad os se om året 2022 bliver året, hvor vi inden påske runder 100 frivillige! Jo flere frivillige, jo 
flere aktiviteter kan vi tilbyde medlemmerne.

Bestyrelsen vil fortsat støtte op omkring de nuværende, faste aktiviteter som badminton, 
besøgsvenner, bowling, bridge, bridgeundervisning, dart, demenscafe, handyman, IT-support, 
krolf, motions gåture, stavgang, syng-dig-glad, sypigerne, tennis og tryghedsopkald. 
Og vores Aktivitetsudvalg vil fortsat skabe dejlige oplevelser for jer.

Vi har to nye, faste aktiviteter i 2022: spansk og petanque. Spanskundervisning startede primo 
marts, og genoptages efter påske. Petanque starter om en uges tid. Henvend jer til Jørgen hvis I vil 
spille petanque.

Under sidste års Årsmøde kom der forslag om at oprette et Ad-Hoc-team af frivillige, der på skift 
kunne hjælpe til under de større arrangementer, frem for et fast cafe-team. 
Det at blive ad-hoc-frivillig har de senere år været meget populært i Ældre Sagen, og vi har derfor
oprettet et Ad-Hoc-team i Glostrup, hvor der nu er 15 tilmeldte. Har I lyst til at høre mere, så 
henvend jer til Kirsten.

Det er fortsat bestyrelsens vision, at bruge det meste af tiden på at se fremad, og udvikle 
lokalafdelingen med nye aktiviteter og nye initiativer, til glæde for vores medlemmer. 
Vi vil med stor bredde i udbuddet, tilgodese medlemmer i alle aldersklasser. Der skal være plads til 
de gratis arrangementer, til de billige, til de lidt dyrere, til heldags busture og til udenlandsrejser. 
Vi skal også se på flere aftenarrangementer, i stil med vinsmagning, portvinssmagning og grill, så 
også vores medlemmer på arbejdsmarkedet kan nyde godt af vores tilbud. Måske der blandt 
publikum sidder medlemmer med gode ideer, og gerne vil hjælpe med at få dem bragt ud i livet?
Henvend jer til Jens Erik i Aktivitetsudvalget.

Alting har en ende, og bestyrelsen har besluttet at stoppe aktiviteterne Telefonvenner og 
Spisevenner. Projekterne er kørt i samarbejde med Glostrup Kommune, men vi har ikke set 
visiteringer til nye spisevenner eller telefonvenner i flere år. Det giver derfor ingen mening at 
opretholde et beredskab, søge midler, afrapportere og tilbagebetale tilskud, når der ikke er nogen 
aktivitet. Og som nævnt i beretningen, måtte vi lukke engelsk-holdet, da vi mangler en 
aktivitetsleder.

Indtil udgangen af juni, vil vi have meget fokus på projekt ”Sårbare ældre”. Projektet hvor Ældre 
Sagen har fået penge fra Folketingets søgepulje. 
Midlerne skal være med til at sætte gang i oplevelsesindustrien og kulturoplevelser, til gavn for 
ældre. Og især ældre, der har følt sig isoleret under coronaen.
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Alle Ældre Sagens lokalafdelinger har haft mulighed for at søge penge fra puljen, som de kan 
anvende på netop deres medlemmer. Vores penge skal derfor primært gå til Glostrup borgere og 
vores lokale erhvervsliv, hvor det er muligt.

Her i marts har vi således afholdt 5 arrangementer med en times bowling og efterfølgende frokost.
I december afholdt vi den første bowlingtur. Ca. 100 deltagere i alt lærte at trille kugler.

Julefrokosten i december måtte vi aflyse på grund af coronaen. Vi benyttede lejligheden til at 
indbyde til en ny julefrokost den 11. marts, hvor vi også havde hyret et 7-mands jazz orkester. 
104 deltagere havde en fantastisk dag her i bibliotekskælderen.

I april har vi to arrangementer for de sårbare men dog selvhjulpne ældre. Ældre der er svære at 
lokke ud i det omgivende samfund, med mindre de bliver specielt inviteret. 
Vi har allieret os med Glostrup Kommune, som står for at invitere de rette ældre. Vi byder på en 2-
retters frokost på Hotel Scandic og senere på Park Hotel, begge med musikalsk underholdning.
40 personer forventes at deltage.

I april holder vi påskefrokost for Demenscafe Solkrogen, med stille musik og sang. En erstatning for 
julefrokosten der blev aflyst i december. 22 forventes at deltage i frokosten.

I maj har vi to ture til Hareskoven, hvor 50 plejehjemsbeboere og hjælpere bliver inviteret på
frokost i Restaurant Skovlyst i Hareskoven. Dagcenteret, Plejecentrene Hvissinge, Dalvangen og 
Sydvestvej skal ud og mærke foråret i skoven.

I maj har vi to åbne arrangementer i biografen, begge indledes med en sandwich i foyeren. Første 
gang er med musik i salen, hvor vi hører sange fra Kim Larsen. Anden gang er der filmforevisning.
Der er begrænset adgang i foyeren med op til 50 spisende deltagere hver gang. Skriver I jer på 
ventelisten vil I også kunne deltage, men kun i salen, uden spisning.

Når alle 14 arrangementer er afholdt, har vi forhåbentlig gjort 400 - 500 mennesker glade, og det 
lokale erhvervsliv har fået lidt støtte fra Folketinget.

For jer der endnu ikke er tilmeldt vores lokale Nyhedsbrev, sendt som en e-mail, er der nu en 
oplagt chance til at få det gjort, hvis man vel at mærke vil deltage i de ofte gratis, sociale 
arrangementer. Når I kommer hjem, ligger der et Nyhedsbrev i jeres indbakke, hvor I kan læse om 
de to arrangementer i biografen. 
Spørg Knud, hvis I behøver hjælp til tilmelding på hjemmesiden.

Senere kommer der også en annonce i Folkebladet. Men til den tid er der måske overtegnet? 
I øvrigt har vi besluttet at annoncere i Folkebladet hver anden uge. Læg mærke til det nye layout.

Ældre Sagen vil gerne have lokalafdelingerne til i 2022 at fokusere på arrangementer for mænd,
for bekæmpelse af ensomhed, og ikke mindst kæmpe for en værdig ældrepleje.
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Danmark spiser sammen i uge 17 og igen til november i uge 45 er et led i denne indsats mod 
ensomhed. Det samme er julefrokosten i december, hvor kommunen er medsponsor.

Mange føler at søndagene kan være lange og ensomme, og vi har nu fundet en tovholder, der 
sammen med vores Ad-Hoc-team vil genoplive Søndagscafeen til efteråret.
Temaet bliver noget i stil med ”Syng og spis med”. I får mere at vide hos Anne Lise.

Arrangementer for mænd kunne blive noget i stil med besøg på et automobilmuseum eller 
tilsvarende. Nogle lokalafdelinger har oprettet et ”Herreværelse”, hvor mænd mødes over et 
hjemmelavet måltid mad og en dram. Det har inspireret nogle kvinder til at oprette et 
”Dameværelse”.
Det kræver dog adgang til et køkken, hvilket ikke er helt så nemt for os i Glostrup. Så vi må se om 
vi kan finde på noget andet.
For de mænd der ikke kan vente, vil jeg henvise til Mænds Mødested på Sydvestvej.

Ældre Sagen vil også have fokus på sundhed og på indflydelse overfor de lokale politikere. 
En værdig ældrepleje er en mangelvare i mange kommuner. I Glostrup er der også plads til 
forbedringer. 
Som opfølgning på vores Ældrepolitiske Borgermøde før kommunalvalget, vil vi holde politikerne 
op på deres tilkendegivelse af, at indlede en dialog med Ældre Sagen, og forsøge at holde et 
tilsvarende Ældrepolitisk Borgermøde en gang om året. 

Vi har i efteråret, og igen her i foråret, lavet en statistik over besøg og tilmeldinger på vores
kontor. Tallene viser, som sidst vi foretog denne optælling, at der fortrinsvis er besøg i 
august/september/oktober, og i januar/februar/marts. Nemlig kort efter Medlemsbladet er 
udkommet. Herefter falder tilmeldingerne for til sidst at ende med ingen tilmeldinger, eller endda 
ingen besøg. I tirsdags var der vist hverken besøgende eller telefonopringninger? 
Bestyrelsen har derfor været i dialog med vores kontorpersonale, og går med overvejelser om at 
reducere åbningstiden af kontoret til kun én gang ugentligt i de måneder hvor der ikke sker noget.
Vi har dog besluttet kun at holde åbent på vores kontor, og vil ikke benytte Aktivitets Centeret 
eller Medborgerhuset.

Glostrup Kommune har annonceret, at reglerne for modtagelse af §79 midler vil blive ændret.
Hvad det får af betydning for os, vides endnu ikke. Intentionerne med de nye regler er, at jo flere 
medlemmer foreningen har, og jo flere aktiviteter man tilbyder, jo flere penge får man. Det skulle 
gøre det mere rimeligt, at store foreninger som os, ikke skal nøjes med samme tilskud som en lille 
kortspillerklub. Det kan være at vi bliver glædeligt overrasket?

Så har bestyrelsen besluttet igen at deltage i årets Kulturnat. Vi står i Glostrup Shopping Center. 
Vores synlighed skulle gerne give os nye medlemmer og især nye frivillige.

Glostrup Festival vil vi heller ikke i år deltage i.

Ældre Sagen har oprettet et Sundhedsudvalg, der går på tværs af alle lokalafdelinger i 
Hovedstadsområdet. Her mødes vi med Regionen og andre myndigheder, for blandt andet at få 
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indflydelse på f.eks. hospitalsophold, og ikke mindst overgangen fra sygehus til kommunernes 
midlertidige pladser. Ikke alle kommuner er klædt på at overtage mange af de opgaver, der før lå i 
Amt og Region.

Fremtiden kalder måske på, at vi i Glostrup skal oprette to nye udvalg:
· Sundhed- og ældrepolitik
· Trivsel hos de frivillige, modtagelse af nye medlemmer og rekruttering

Sidstnævnte udvalg kunne f.eks. se på hvilke nye former for aktiviteter vi kunne lave for og med 
vores frivillige.

I Ældre Sagen har vi netop taget hul på udarbejdelsen af en strategiplan 2023-2027. Planen skal 
være udarbejdet og klar til godkendelse på Delegeretmødet til november.

Med denne gennemgang af vores visioner for Glostrup i 2022, håber bestyrelsen at have skabt så 
megen interesse blandt jer publikum, at der er nogle af jer der vil stille op som aktive kandidater til 
bestyrelsen, og hjælpe med at gennemfør disse visioner. Vi vil gerne øge antallet af 
bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 7.

Og måske vi allerede i dag runder frivillig nummer 100?

Det var hvad vi valgte at bringe omkring vores virke i 2022, og I er velkomne til at stille uddybende 
spørgsmål.


