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Aktivitetskalender: 

Fredag den 1. april kl. 10 til 12 Kommunegruppe Solrød/Køge afholder møde om kommende 

arrangementer  

Fredag den 29. april 9.30 til 16 Orienterings- og Repræsentantskabsmøde hos 3F Køge, 

Lykkebækvej 4. Vi opfordrer klubberne til at begynde at vælge 

delegerede og gæster. Sidste frist for tilmelding er 22. april. 

Tirsdag den 24. maj 10 til 12 Kommunegruppe Greve, Lejre og Roskilde afholder møde i byens 

hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde. Dagens tema er ” 

Fremtidsfuldmagter og arveret ” Der vil i løbet af mødet blive 

serveret kaffe/the og kage.  

Torsdag den 15. september 9.30 til 15 Temadag om ” Det er godt at bo godt” Kom til træf om fremtidens 

boligform for ældre. Temadagen afholdes i beboerhuset Viemosen, 

Viemosen 48, 4000 Roskilde. Der er en nærmere beskrivelse 

senere i månedsbrevet om temadagen. 

Nyt fra bestyrelsen! 

Bestyrelsen mødtes torsdag den 3. marts med repræsentanter fra Sektion Vestsjælland og sektion 

Storstrøm. Vi skulle prøve at finde en løsning på hvordan vi tager imod vores nye medlemmer fra Dansk 

lærerforening, BUPL og Dansk sygeplejeråd. De nye organisationer i Faglige Seniorer har en anden struktur 

end Faglige Seniorer og enkelte nye organisationer dækker ind over sektionernes grænser. Derfor havde vi 

inviteret til møde i Roskilde for at finde en løsning til gavn for de nye medlemmer og selvfølgelig også for 

de enkelte sektioner. 

Alle tre sektioner havde det samme problem: hvem er vores kontaktpersoner i de enkelte nye 

organisationer.  

Vi har i Faglige Seniorer Midtsjælland kontaktpersoner hos Dansk sygeplejeråd og BUPL, og har kontakt til 

Dansk lærerforening, men for nuværende ingen kontaktperson. Vores konsulent Allan H. Petersen vil 

undersøge, hvem vi skal kontakte. 

Faglige Seniorer Midtsjælland ville have inviteret de tre nye organisationer til vores 

repræsentantskabsmødet den 29. april, med delegerede. De viser sig nu, at det kan vi ikke, før vi har fået 

revideret vores vedtægter. De tre nye organisationer bliver nu inviteret med som observatører. 

På mødet med sektionerne talte vi også om, hvilken sektion Stevns hører til, Midtsjælland eller Storstrøm. 

For nuværende er det Storstrøm, der servicerer Stevns. Vi fra Midtsjælland mener, at Faglige Seniorer skal 

være opdelt på samme måde som Faglige hovedorganisationer, hvor Stevns hører til Midtsjælland. 

Sektion Storstrøm vil på deres repræsentantskabsmøde i april tage spørgsmålet op med de aktuelle 

klubber, der møder frem om, hvor klubberne på Stevns vil høre til. 

På bestyrelsesmødet efter mødet med sektionerne, gik der lidt kludder i det, da formanden måtte forlade 

mødet i utide. Det blev dog vedtaget, at bestyrelsesmedlem Ayo Karlsson tog med til HB mødet den 7. og 

8. marts, da formand og næstformand var forhindret. 



Da tiden for vores kongres nærmer sig, er der nu sendt vedtægtsændringer ud til sektionerne for drøftelse. 

Bestyrelsen er gået i gang med det arbejde, og vil opfordre alle vores klubber om at gøre det samme. 

   

 

Kommunegrupperne Køge/Solrød og Greve, Lejre og Roskilde uddelte i marts måned senior håndbogen.  

 

 

 

Den 15. marts var der uddeling i 

teaterbygningen i Køge hvor 

Faglige Seniorers næstformand 

Mette Kindberg fortalte om det 

nye der er taget med i 2022 

håndbogen og her var der 

underholdning af ” Den danske 

sangskat”.  

 

 

 

 

 

 

I Lejre var det Faglige Seniorers 

konsulent Allan Holm Pedersen 

som fortalte om bogen. I lejre 

blev der tid til at tale om Lejres 

ældrepolitik med Birgitte Schytte 

som er formand for 

ældreudvalget i Lejre. 

Uddelingen i Lejre foregik i ” 

Huset ” Lejrevej 15 

 

 

 

 



 

 

 

Roskilde delte håndbogen ud 2. 

marts. Her var der mulighed 

for at få rørt stemmerne 

sammen med Gråbrødre 

Gospelkor. Det foregik i byens 

hus Roskilde.  I Roskilde var det 

også Faglige Seniorers 

konsulent, Allan H. Petersen, 

som fortalte om håndbogen. 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi ser på, hvor mange der var mødt frem alle tre steder, må vi sige, at der er en stor interesse for 

vores håndbog. 

Fra Bogklubben! 

Bogklubben er nu ved at sende en ansøgning til Velux fonden for at kunne afholde en foredragsrække i det 

kommende efterår med aktuelle forfattere. Ud over foredragsrækken søger vi også penge til to biograf 

forestillinger. Det vil være to aktuelle film, hvor der efter hver film vil være kaffe/the og tid til en snak om 

filmen, og måske en bog man lige har læst. 

En bog som er meget aktuel for nuværende, er bogen ”Fascisme, en advarsel”. Den er skrevet af USA's 
tidligere udenrigsminister Madeleine Albright. Grunden til bogens aktualitet er, at Madeleine Albright, som 
udenrigsminister, har mødt nok verdens mest omtalte mand i øjeblikket, Vladimir Putin. 
Madeleine Albright omtaler Putin ” Putin er lille, bleg og så kold, at han nærmest er et reptil, og han er flov 
over, hvad der er sket med hans land, og er besluttet på at genrejse dets storhed”. Madeleine Albright 

mødte Putin i januar 2000. I dag ser vi resultatet af hans drømme. Madeleine Albright døde for nylig 82 år 
gammel. 
”Fascisme, en advarsel”, kan i øjeblikket købes på tilbud i Bog og Ide. 

Der stadig ledige pladser i bogklubben, hvis nogen af jer er blevet interesserede. I er velkomne til at 

henvende jer til Per Christensen på mail: christensenper.monica@gmail.com, alle er velkomne. 



Nyt fra klubberne: 

Nyt fra Kommunegruppe Køge/Solrød: 
Der er nu kommet en afklaring omkring kommunegruppens ansøgning til Køge kommune. Køge kommune har 

bevilget de ansøgte penge, så kommunegruppen kan nu gå i gang med planlægningen af et foredrag om Anker 

Jørgensen. 

Kommunegruppen arbejder fortsat med at afholde møde om Testamenter og fremtidsfuldmagt i primo maj. Det er 

stadig oplægget at Birgit Thrusholm, fra Partneradvokater kommer og fortæller om testamenter og 

fremtidsfuldmagter. 

Kommunegruppe Solrød/Køge afholder møde den 1. april, for at planlægge de kommende aktiviteter. 

Køge/Solrøds kommunegruppe afholder møde den 25. april, hos 3F Køge, Lykkebækvej 4. 

Nyt fra kommunegruppe Lejre, Greve og Roskilde 

Til kommunegruppe Greve, Lejre og Roskildes møde den 25. februar var inviteret to politikere fra Roskilde 

Tina Boel, SF og Gitte Simoni fra DF. Ingen af dem kom, de meldte heller ikke tilbage for at sige, at de ikke 

kunne deltage.  

 

Kommunegruppen har planlagt et møde omkring testamenter og fremtidsfuldmagter ligesom Køge/Solrød 

kommunegruppe.  

Efter at have delt vores håndbøger ud kunne vi høre at især fremtidsfuldmagter er et emne flere og flere 

taler om, der var mange spørgsmål til emnet. 

Kommunegruppen afholder møde om fremtidsfuldmagter og arveret i byens hus tirsdag den 24. maj kl. 10-

12. Oplægsholder er advokat Susanne Jakobsen fra TVC Advokaterne. Der kommer mere information i 

næste månedsbrev, men sæt kryds i kalenderen. 

Løst og fast fra kommunerne! 

Klip fra de lokale aviser. Artiklerne er blevet forkortet, men ikke redigeret. Så artiklens holdning er den 

samme, som i de aviser udklippene er taget fra. 

Fredag den 18. marts Dagbladet Køge  

Under overskriften bliv ” klogere på dit seniorliv- og undgå at blive snydt” skrev Dagbladet Køge en flot 

artikel omkring kommunegruppe Solrød/Køge uddeling af Faglige Seniorers Senior håndbog i 

teaterbygningen i Køge, 

Videre skrev Dagbladet Køge ”Det kan være en jungle at finde rundt i de mange regler. Men her kan Faglige 

Seniorer, og ikke mindst deres Seniorhåndbog, være en vigtig og nyttig følgesvend, så man ikke kommer 

galt afsted og måske i sidste ende går glip af nogle penge eller tilskud, som man faktisk var berettiget til. 

Det være sig tilskud til fodbehandling, flytning eller tandprotester, ældrecheck og MitID. Der er et utal af 

regler at holde rede i, når man trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og bl.a. ikke vil gå glip at penge 

eller tilskud, som man er berettiget til. Det blev 85 seniorer lidt klogere på. 



Men inden næstformanden gik på scenen, blev de fremmødte på Teaterbygningen underholdt med 

behagelig musik og sang af kvindetrioen “Den Danske Sangskat”, som diskede op med musikalske lækkerier 

fra en tid, hvor rimene passede og melodierne indbød til at synge med. Og den mulighed benyttede mange 

af publikummerne sig af.  

Efter at ”Den Danske Sangskat” havde underholdt, var det tid til at spidse ørerne, og holde tungen lige i 

munden, da næstformand hos Faglige Seniorer, Mette Kindberg, gav de omkring 85 fremmødte 

medlemmer en grundig rundtur i fordele og faldgruber, når man har trukket sig tilbage fra 

arbejdsmarkedet. 

Der er et utal af regler og takster, man kan kloge sig på - og hvor et medlemskab i Faglige Seniorer kan give 

god mening. 

Lokalavisen Sydkysten skrev den 23. februar under overskriften: 

Hyggekroge skal skabe mere hjemlighed på plejecenter 

Beboere og pårørende på Christians Have har været med fra start i et nyt projekt med hyggekroge, der 

blandt andet er indrettet som ” i gamle dage ” 

Et enigt byråd i Solrød, har på byrådsmødet den 31. januar 2022 godkendt, at Plejecenter Christians Have 

kan modtage 326.500 kr. fra Socialstyrelsen til et projekt, der via flere hyggekroge, skal skabe endnu mere 

hjemlighed på Plejecenter Christians Have.  

Der er i forvejen gode muligheder for at indtage kaffen i hyggelige omgivelser på Plejecenter Christians 

Have for både beboere og pårørende, og nu kommer der flere muligheder for at slå sig ned i en uforstyrret 

og hjemlig hyggekrog.  

Så de 326.500 kr. som plejecenter Christians Have har modtaget fra Socialstyrelsen skal skabe mere 

hjemlighed på plejecenteret. I samarbejde med både beboere og pårørende har plejecenteret derfor 

fundet frem til, at det kan ske ved at etablere flere hyggekroge på plejecenteret. To af hyggekrogene bliver 

indrettet med møbler og nips af ældre dato, der leder tankerne tilbage til ”gamle dage”, fordi det hjælper 

minderne på vej og skaber tryghed hos beboerne. Det er kun positivt, at beboere og pårørende nu får 

endnu flere muligheder for at slå sig ned i en hjemlig og tryg hyggekrog, siger Lene Stevnhoved (V), 

formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget. 

Dagbladet Roskilde, onsdag den 16. marts: 

Mere hjemlighed på vej.  

Næsten en million kroner skal bruges på at gøre områder på de tre plejecentre mere indbydende og 

hjemlige.  

Det er lykkedes Lejre Kommune at få pengene, der er et tilsagn fra Socialstyrelsen. Og de penge skal 

naturligvis bruges på noget godt på kommunens tre plejecentre. Ideen med puljen er at skabe mere 

hjemlige rammer på landets plejehjem. Beboere og pårørende får bedre mulighed for at udfolde deres 

daglige liv sammen på plejehjemmet, når der skabes indbydende og hjemlige omgivelser - både inde og 

ude.  

Det projekt, som nu skal gennemføres på Lejres tre plejecentre, kaldes "Hjemlighed i praksis". De mere 

hjemlige rammer på plejecentrene skal skabes med afsæt i beboernes ønsker og behov. Konkret har 



projektet fokus på at forbedre de fysiske rammer i spisestuen på Hvalsø Ældrecenter; indgangspartiet og 

aktivitetsrummet på Bøgebakken Ældrecenter samt uderummene på Ammershøjparken, Ældrecenter. 

Projektet indeholder også udvikling af ledernes og de ansattes systematiske afdækning af beboernes behov 

og ønsker til hjemlighed. Altså et dialog- og analyseredskab. Det gælder for eksempel samtaler ved 

indflytning med nye beboere, og ved indretning og organisering af centrale fællesrum på de tre 

plejecentre. 

Dagbladet Roskilde, den 11. marts  

Nyt projekt skal nedbringe brugen af antipsykotisk medicin på plejecentre 

Greve Kommune har fået en million kroner af Socialstyrelsen til et nyt projekt, der skal nedbringe brugen 

af antipsykotisk medicin til borgere med demens på kommunens plejecentre.  

Flere plejehjemsbeboere med demens får antipsykotisk medicin, men medicinen har mange bivirkninger 

og effekten er begrænset. Derfor har Greve Kommune søgt og fået midler til at afprøve den såkaldte Marte 

Meo metode, som er en metode, der skal styrke samarbejdet og kommunikationen mellem medarbejdere 

og borgere med demens.  

Det skal nemlig gøre medarbejderne i stand til bedre at forstå de bagvedliggende årsager til borgernes 

adfærd, så de ikke har brug for at medicinere.  

Kompetenceløft til medarbejdere, da projektet involverer fastansatte medarbejdere på kommunens 

plejecentre. Dermed vil over 300 medarbejdere og ledere få viden og værktøjer til at håndtere beboere, 

som reagerer på baggrund af deres demenssygdom. Der bliver i alt gennemført seks til otte forløb 

halvårligt, og de første forløb starter op efter sommerferien. Greve Kommune forventer, at projektet bliver 

afsluttet ved udgangen af 2023. 

Dagbladet Køge, lørdag den 12. marts: 

Besparelser: Klare hensigter kan forsvinde fra budgettet. 

Der lægges nu op til at sløjfe en lang række hensigtserklæringer om kulturhus, borgerrådgiver og 

klimasikring eksempelvis, da der skal spares markant i de kommende år 

KØGE: Livremmen skal spændes ind i den nærmeste fremtid, når byrådet sammen skal sætte kursen for 

kommunens budgetlægning i årene frem. For med tre planlagte besparelsesblokke, hver især på 70 

millioner kroner i årene 2023-2025, samt en stor opbremsning i anlægsaktiviteterne grundet stærkt 

stigende materialepriser i byggesektoren, er der behov for at spare og omprioritere i de kommende 

kommunale budgetter.  

Det får nu Køge Kommunes økonomiforvaltning til at foreslå, at byrådet sløjfer en lang række 

hensigtserklæringer i budgetterne. Af dem kan nævnes: hensigtserklæringer om klimasikring, 

landsbypuljen, en mulig borgerrådgiver, mulighed for mere svømmehal i Køge Svømmeland og ikke mindst 

det efterhånden gamle forslag om et nyt kulturhus. 

Allerede ved indgåelsen af sidste års budgetforlig lurede truende besparelser forude. Parterne bag forliget 

gav da også udtryk for, at der var tale om en slags stilhed før stormen, da man indarbejdede de tre 

besparelsesblokke på 70 millioner kroner for årene 2023-2025. 



Omvendt foreslår forvaltningen, at man bevarer hensigtserklæringer om fremtidens busdrift. 

Budgetforhandlingerne tager for alvor fart i løbet af sensommeren, og budgetaftalen for 2023-2026 ventes 

andenbehandlet i begyndelsen af oktober. Årets budgetlægning påvirkes af stigende anlægspriser, og 

forventet fald i indtægter fra jordforsyningen, ligesom der er behov for at arbejde med skolekapacitet, 

vedligehold af infrastruktur med videre. 

Foruden de allerede nævnte hensigtserklæringer, der foreslås stoppet, er der også hensigtserklæringer om 

ungdomsklubbernes åbningstider, fremtidens erhvervsservice, hal- og idrætsfaciliteter i 

byudviklingsområderne, arbejdet hen mod et delvist bilfrit torv, åbenhed og dialog – herunder ungedialog, 

stationsbro og stationsområdet og offentlige toiletter blandt de, der foreslås droppet. 

Leder: 

Sammen er vi stærkere! 

Faglige Seniorer Midtsjælland hilser Ældresagen velkommen i kampen for at få forhøjet folkepensionen. Vi 

har som faglige aktive lært, at vi bliver stærkere jo flere vi er. Så det er skønt, at Ældresagen nu er med til 

at kæmpe for en folkepension, der er til at leve for. 

Faglige Seniorer Midtsjælland har i længere tid gjort opmærksom på den manglende stigning af 

folkepensionen. Især er det et stort problem, at den årlige stigning ikke følger med inflationen. Krisen i 

øjeblikket sætter bare mere fokus på problemet, og det er dejligt at Ældresagen nu også er kommet ind i 

kampen.    

Som vi skrev i Faglige Seniorer Midtsjællands sidste månedsbrev, er der blandt økonomer bred enighed 

om, at inflationen bør ligge lige omkring 2 procent om året, hvor den hverken er for høj eller for lav. Det 

giver en stabil økonomi, hvor det er muligt for virksomheder og forbrugere at planlægge langsigtet. 

I 2022 steg folkepensionen med 1,2 procent, hvilket betyder, at vi allerede fra årets start er 0,8 procent 

bag efter inflationen. Det vil den så være hele året uanset prisstigninger, og sådan har det været i mange 

år. Når vi så har prisstigninger, som vi har for nuværende, hvor kaffen er steget med 13 procent og 

spaghettien er steget med 24 procent, så er en stigning på 1,2 procent jo næsten lig nul. I februar steg 

forbrugspriserne med 4,8 procent.  

 

Nu er det jo ikke kun Forbrugerpriserne, der er steget, men det er dem, vi mærker, hver gang vi er ude og 

handle. Det gælder også vores energi- og varmepriser, som er steget, og fortsætter med at stige. Regering 

og folketing har så lovet en varmecheck på 3750 kr. til dem der bliver ramt af de værste stigninger på 

energi- og varmepriser. (Den er lige blevet foreslået forhøjet til 6.000 kr., men udbetales først til august) 

 

Faglige Seniorer Midtsjælland synes, at det er flot at politikerne vil give 6.000 kr. til hjælp til energi- og 

varmepriser. Men når man forventer, at de prisstigninger vi ser for nuværende, både i forbruget og energi- 

og varmepriser, forventes at vil koste en folkepensionist 10.000 kroner mere i udgifter om året. Så er de 

6.000 kr., som at tisse i bukserne. 

 
Faglige Seniorer Midtsjælland har ikke kun skrevet om den skævhed, der er i samfundet med de lave 

folkepensioner. På et møde i Køge inden kommunevalget, rejste Faglige Seniorer Midtsjælland 

næstformand spørgsmålet overfor landets ældreminister Astrid Krag. Astrid Krag svarede ikke på 



spørgsmålet, men fokuserede mere på, det var jo godt, vi havde fået arbejdsmarkedspensioner. Det er 

selvfølgelig også korrekt, at det er godt for dem, der har arbejdsmarkedets pensioner. Astrid Krag glemmer 

bare, at for dem, der har en arbejdsmarkedspension, bliver den modregnet i deres personlige tillæg. 

Faglige Seniorer Midtsjælland er glade for at Ældresagen nu også har opdaget, at folkepensionen skal have 

nogle ordentlige stigninger. Vi ser frem til, at Ældresagen fremover vil arbejde sammen med Faglige 

Seniorer Midtsjælland - for sammen er vi stærkere. 

 

Faglige Seniorer Midtsjælland vil foreslå regering og folketing at nedsætte momsen med 5 procent for at 

afhjælpe den nuværende situation, De 5 procent er 0,2 procent mere end forbrugspriserne nu stiger med. 

Som Faglige Seniorer Midtsjælland ser det, vil staten næsten tjene det samme, som ved 25 procent moms 

grundet prisstigningerne. 

En momsnedsættelse vil ikke kun hjælpe folkepensionister med også alle andre i det danske samfund. 

 
Per Christensen, Faglige Seniorer Midtsjælland.       

Klummen! 

Kan kommunerne ikke selv? 

Når jeg sidder og læser i ”løst og fast fra Dagbladet og lokalaviserne”, er der en ting, der undrer mig. 

Politikerne i de enkelte kommuner har jo en masse gode ideer til at gøre det bedre for de ældre i de 

forskellige kommuner. 

I Lejre kommune vil kommunalbestyrelsen skabe mere hjemlighed for de ældre på 3 plejecentre. Det er jo 

en fantastisk ide, men hvorfor sker det først, når kommunen får 971.000 fra socialstyrelsen. Hvad var der 

sket, hvis Lejre kommune ikke havde fået de 971.000 kr.? Var der så ikke brug for mere hjemlighed, eller 

havde Lejre kommune selv fundet pengene? 

Det samme gælder i Greve kommune. Greve kommune har fået en million kroner af Socialstyrelsen til et 

nyt projekt, der skal nedbringe brugen af antipsykotisk medicin til borgere med demens på kommunens 

plejecentre. Vi kan jo alle være enige om, at det er godt at begrænse antipsykotisk medicinen, ingen tvivl 

om det. Men havde Greve kommune gjort noget ved antipsykotisk medicin, hvis ikke Greve kommune 

havde fået 1. million kr. fra socialstyrelsen til at begrænse medicinen? 

Til sidst er der Solrød kommune, som fra socialstyrelsen har modtaget 326.000 kr. til at skabe hyggekroge 

og på den måde mere hjemlighed, for beboerne og pårørende på plejecenteret Christians Have. Pengene 

skal bruges til et nyt projekt med hyggekroge. Blandt andet skal der indrettes to hyggekroge som ” i gamle 

dage ”. Men hvad der var der sket med ” de gamle dage ” og hyggekrogene, hvis ikke Solrød kommune 

havde modtaget 326.000 kr., står lidt hen i det uvisse. 

Jeg synes, det er flot, at de tre kommuner søger penge til at skabe bedre muligheder for borgere, 

pårørende på plejecentrene. Det samme gælder når vi taler om begrænsning i medicinforbruget. 

Men jeg kan bare ikke lade være med at undre mig over, hvad der var sket med de tre gode tiltag i Lejre, 

Greve og Solrød, hvis ikke kommunerne havde modtaget penge til tiltagene.  

Ville Solrød og Lejre selv have fundet penge til at skabet hyggekroge og hjemlighed?  



Havde Greve prøvet at finde pengene i deres eget budget til dette fantastiske forslag om begrænsning i 

antipsykotisk medicin. 

Jeg tvivler. Disse gode tiltag, som nu kommer i alle tre kommuner, var druknet i det almindelige budget. 

Ikke at jeg tror at byrødderne og personalet ikke allerede nu prøver og fremover vil gøre deres bedste for 

at skabe hygge, hjemlighed og begrænsninger i medicinen. Men disse tre gode tiltag, tror jeg bare ikke, var 

blevet til noget, desværre. 

Og det synes jeg fandme er uhyggeligt. 

Per Christensen 

Helligkorsvej 23B 1. tv 

4000 Roskilde  

Klummens holdning er skribenterne egen  

Formandens kommentar: 

Hvordan kan det være at landets politikere med lethed kan finde 17 milliarder, men har svært ved at finde 

5,4 milliarder. 

Jeg spørger bare i al fredsommelighed. Da Putin startede krigen mod Ukraine, kunne folketingets partier 

med lethed finde 17 milliarder kr.  

Da danske virksomhederne skulle fortsætte med at tjene penge under coronaen, var der også rigeligt med 

penge. Det gjaldt også de virksomheder, som sender deres overskud ud af landet, for at slippe for at betale 

til fællesskabet.  

Men når det gælder at støtte pensionister og andre, der også får overførelsesindkomster, så kan 

folketinget ikke garantere noget. 

Det viser jo bare med al tydelighed, hvad folketinget regner os for. 

 
 

Det nye sker, når den, 

der altid er tiltænkt 

tilskuerens rolle, 

begynder at blande sig. 

Carl Scharnberg 


