Månedsbrevet Maj 2022
Lejre, Greve, Solrød, Køge, og Roskilde

Et nyhedsbrev for ældres berettigede fordringer
(omskrevet fra socialisten 2. maj 1872

om en fane så knitrende rød.
Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag
kan jeg hører det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk, og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når himlen,
er jo rødt som mit brusende blod.
Jeg har set min fader ranke
ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
i dets stolte, befriende sus.
jeg har elsket dets farve fra lille
da min mor tog mig op på sit skød
og fortalte mig manende og stille

Jeg har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden
blive mænd bag kampfanens bål.
Jeg har set den i blafrende storme,
jeg har elsket dens flammer i strid,
og bag den så jeg arbejdshænder forme
verden om til en lysere tid.
Det er sliddets slægters fane
over fronten vid og bred.
Den skal ungdommen ildne og mane,
den skal knuse hvert grænsernes led.
Den var forrest i fredelig færden,

den var forrest i stormklokkens klemt
den er fanen, der favner hele verden
i dens folder er fremtiden ge

I år er det 150 år siden slaget på fælleden. Derfor bringer vi den tale, der lagde op til slaget
for 150 år siden.
Førstkommende Søndag d. 5te Maj Eftermiddag Kl. 4
afholdes paa Nørrefælled, efter Opfordring fra Arbejdere i alle Fag, et Folkemøde, hvortil
alle Københavns og Omegns Arbejdere indbydes.
København, d. 1ste Maj 1872.
Bestyrelsen for den internationale Arbejderforening:
Louis Pio,

Povl Geleff,

Stormester.

Kasserer.

H. Brix,
Sekretær.

Maalet er fuldt!
Snart dages det, Brødre, det lysner i Øst!
Til Arbejdet fremad i Kor!
Løgn og Bagtalelser i Bladene, ulovlig Fremfærd af Avtoriteterne, Had og Forfølgelse fra
Kapitalisternes Side, det er den „Imødekommen“, der er vist vore smaa og billige Fordringer af de
idiotiske Magthavere. Denne Lejlighed burde gribes, sagde de, for ret at vise Arbejderen, hvor
afhængig han er af Kapitalens Naade og Barmhjertighed, for at lade ham føle, hvor let det er for
den lille herskende Klike, paa aldeles storborger-lovlig Maade at sulte ham ihjel, hvis han ikke
bøjer Nakken under Aaget, hvis han ikke kryber til Korset og beder om den Naade, at maatte slide
som sædvanligt for at forøge Indholdet af Storborgernes velspækkede Pengepunge.
Og hvor ypperligt forstaar vore Modstandere ikke at enes, naar det gælder en saadan Sag!
Ministre, Magistrat, Politidirektør, Grundejere og Pengeposemænd, — alle har de faaet travlt med
at sammensværge dem mod Folket; alle føler de, at nu gælder det at kvæle Frihedsspiren,
ligegyldigt om det skal ske „med eller uden Loven“. Derfor løser Ministeriet Murmesteren, der har
det kgl. Teater, fra hans Forpligtelser; derfor opkalder Crone hver Dag Mursvende, omendskønt de
ikke har forset sig; derfor udsætter Magistraten Murerlærlingenes Prøver, og har endog den
Frækhed at ville røve Laugenes Penge og gøre Københavns Haandværkere og
Arbejdere umyndige; derfor overfalder Ligningskommissionen Mursvendene med Breve; derfor
inddriver Grundejerne ubarmhjertigt Huslejen hos de Strikende; derfor skælder Friskolelærerne
deres uskyldige Børn ud; derfor nægter Understøttelsesforeningerne at hjælpe de Nødlidende
blandt dem; derfor falder endelig hele Pressen over dem med Løgn og Skældsord, med Haan og
Trusler.
Københavns Arbejdere!
Vor ivrigste og mest hadefulde Modstander, Redaktør C. Ploug, erklærer i „Fædrelandet“, at
„Samfundets Tarv fordrer paa det bestemteste, at dette Forsøg (Murerskruen) falder saaledes ud,
at Arbejderne kommer til bedre Erkendelse af deres egen Interesse“, det vil med andre Ord sige, at

han opfordrer Murmestrene til at sulte deres Svende ud, for at ikke de andre Haandværkere og
Arbejdere ogsaa skal faa Mod til at forsøge at forbedre deres Kaar!
Skal vi da som Lam lade os føre til Kapitalens Slagterbænk? Skal vi taale, at vore Fjender maaske
for flere Aar stanser vor Fremgang? Nej, det kan Københavns Arbejdere ikke være
bekendt! Lad os derfor samle os; Regeringerne plejer jo hvert Øjeblik at holde Revu over de af
deres Undersaatter, som de ved første givne Lejlighed vil ofre paa Krigsgalskabens Alter for at
tilfredsstille deres Ærgerrighed. Lad os da engang holde Mandtal over alle frie Arbejdere, over
Alle, som vil hjælpe os i Kampen mod Kapitalen; vi vil da faa at kende vor egen Magt og vore
Fjenders Svaghed; samlede i tusindvis vil vi stille vore Fordringer og love hverandre at staa Last og
Brast indtil Sejren er vor!
Men Jer, I Guldets Dyrkere! I, de Fattiges Udsugere! Eder vil vi endnu en Gang tilraabe: „I har i
Aartusinder iskænket os en bitter Livsdrik; vogt Jer nu, Maalet er fuldt! Lad der ikke komme en
eneste Draabe til, eller — det flyder over!
Socialisten 1. maj 1872
Louis Pio, Harald Brix og Poul Geleff stod bag indbydelsen til demonstrationen på Nørrefælled.
Nørrefælled er den park som i dag hedder Fælledparken. De tre havde i oktober 1871 oprettet ”Den
internationale arbejderforening for Danmark” det der senere blev til socialdemokratiet.
Derfor opfattede myndighederne dem som samfundsskadelige, og holdt dem under opsyn. Da
myndighederne frygtede, at de ville lave en revolution
I 1872 strejkede murerne for kortere arbejdstid. Arbejdsgiverne svarede igen med at lockoute
murerne. Derfor inviterede Louis Pio til en stor demonstration på Nørrefælled til støtte for de
strejkende, søndag den 5. maj 1872.
Louis Pio skrev en artikel til Socialisten om den kommende demonstration. Da politiet læste
artiklen, forbød de demonstrationen. De tre, Louis Pio, Harald Brix og Poul Geleff blev inden
demonstrationen anholdt om natten af politiet, på begæring af den konservative regering. Det
endda selvom om Danmark i 1849 havde fået en grundlov som gav ret til at forsamles og ytre sig.
Selvom demonstrationen var blevet forbudt, mødte der alligevel tusindvis af arbejdere op om
søndagen for at støtte murernes kamp for mere i løn, og ikke mindst for at vise støtte til de tre
arresterede ledere af socialdemokratiet.
Ud over de mange tusinde arbejdere mødte politiet og soldater til hest, også talstærkt op, og det
kom til kamp mellem politi, soldater og arbejderne. Mange blev skadet, men heldigvis var der
ingen der mistede livet.
Citeret fra Bjarne Henrik Lundis bog: Den røde tråd
Mange har i dag holdningen, at 1. maj ingen betydning har mere. Arbejderne har ikke mere at
kæmpe for. Men som Anker Jørgensen sagde den 8. september 1974, 102 år efter slaget på
Fælleden:
” Der er stadig en kamp imod uretten, som vi hver dag, hver time skal kæmpe imod”.
Kampen for frihed, lighed og broderskab, fortsætter stadig 150 år efter

God 1. maj

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

Repræsentantskabs møde hos 3F Køge, Lykkebækvej 4.

Torsdag den 19. maj 13.30 til 16

Kommunegruppe Solrød/Køge foredrag om fremtidsfuldmagt og
testamente ved advokat Birgit Trustholm i 3F. Der vil blive serveret
kaffe og kage. Gratis Tilmelding på Faglig Seniors hjemmeside.

Tirsdag den 24. maj 10 til 12

Kommunegruppe Greve, Lejre og Roskilde holder møde i byens
hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde. Dagens tema er ”
Fremtidsfuldmagter og arveret ”. Advokat Susanne Jakobsen fra
firmaet TVC vil fortælle. Tilmelding nødvendig og skal ske til
Hermand Pedersen: hermand_pedersen@yahoo.dk senest den
17. maj. Der vil i løbet af mødet blive serveret Kaffe/the og kage.

Fredag den 3. juni kl. 9.30 til 12.30

Kommunegruppe Lejre, Greve og Roskilde holder sammen med
Ældresagen Roskilde møde om 23 udfordringer på ældreområdet.
Oplægsholder Carsten Elert stiller blandt andet Spørgsmålet ”
Hvorledes skal vi sikre, at alle får et godt liv som ældre?”. Mødet
bliver holdt i Byens hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde. Mødet er
gratis, da Roskilde kommune har givet støtte til arrangementet.
Husk at tilmelde jer til Hermand Pedersen på mail:
hermand_pedersen@yahoo.dk

Fredag den 10. juni 9.30 til 12

Bogklubben afholder opstartsmøde i Frivilligcentret Roskilde, alle
er velkomne, og det er intet krav om at man skal bo i Roskilde eller
omegn for at deltage. Tilmelding til Per Christensen mail:
christensenper.monica@gmail.com

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 Viemosens beboerhus,
Viemosen 48, 4000 Roskilde. Der er en nærmere beskrivelse
senere i månedsbrevet om temadagen.
Onsdag den 21. september 17 til 19

Kommunegruppe Greve, Lejre og Roskilde afholder sammen med
Faglige Hovedorganisationer fyraftensmøde ” Er der et liv, efter
arbejdslivet”. Selvstændig konsulent Bent Mathisen kommer og
fortæller om hvilke muligheder der er efter arbejdslivet.
Fyraftensmødet bliver afholdt i byens hus, Stændertorvet 1, 4000
Roskilde. Der bliver serveret en sandwich og vand eller øl under
mødet. Tilmelding skal ske til Per Christensen mail:
christensenper.monica@gmail.com

For nuværende arbejder kommunegruppe Solrød/Køge med en
havnevandring og et foredrag om Anker Jørgensen. Der er endnu
ingen dato, men lige så snart, der er fundet en dato vil den blive
bragt i aktivitetskalenderen.

Nyt fra bestyrelsen!
Bestyrelsen har stillet forslag til vedtægtsændringer ved vores repræsentantskabsmøde den 29. april, så de
nye organisationer allerede kan deltage med delegerede fremover, hvis repræsentantskabet stemmer ja til
ændringerne. Bestyrelsen har også stillet forslag til kongressens politiske program og vedtægterne til
kongressen. Her skal repræsentantskabet også høres.
Bestyrelsen har for nuværende ikke fået en afklaring om, hvor Stevns hører til, men afventer svar fra
sektion Storstrøm. Men indtil da vil de medlemmer, som bor i Stevns og er organiseret i Køge selvfølgelig
være velkomne hos os på Midtsjælland.

Fra Bogklubben!
Vi holder opstart møde fredag den 17. juni, alle er velkomne. Jeg har erfaret, at nogle har fået det indtryk
at bogklubben kun er for Roskilde, da møderne altid afholdtes i Roskilde. Da bogklubben først så dagens lys
var der flest fra Roskilde, så derfor blev vores møder afholdt i Roskilde. Men det har aldrig været
meningen, at det kun skulle være for dem der boede i Roskilde. Bogklubben er for hele sektion
Midtsjælland.
På vores opstartsmøde den 10. juni vil vi finde frem til en interessant bog, der skal læses, så medbring
endelig jeres favoritbog, og samtidig finder vi ud af, hvor vi fremover mødes.
Håber mange af jer, som her i coronatiden har fået læst lidt mere end ellers, har lyst til at deltage i
bogklubben. Det er selvfølgelig ikke kun læste bøger, det drejer sig om, lydbøger er lige så velkomne.
Tilmelding Per Christensen på mail: christensenper.monica@gmail.com

Nyt fra klubberne:
Nyt fra Kommunegruppe Køge/Solrød og Lejre, Greve og Roskilde
I dette Månedsbrev kommer der de samme oplysninger fra sektionens 2 kommunegrupper. Efter
uddelingen af Senior håndbogen, som vi må sige igen i år var en succes, har kommunegrupperne holdt en
lille pause.
Kommunegrupperne har erfaret, at selvom coronaen er på aftagende, så er mange stadig lidt bange for
store forsamlinger. Det er meget forståeligt, da smitten stadig er høj, og vi ved ikke, hvordan vi selv
reagerer, hvis vi bliver smittet.

Nu er foråret heldigvis kommet og sommeren er på vej, og de to sidste år har vist at coronasmitten så
mister lidt af sine kræfter.
De 2 kommunegrupper har begge taget et af de emner op, som blev drøftet meget, da Senior håndbogen
blev uddelt, Fremtidsfuldmagter. Kommunegruppe Solrød/Køge afholder møde den 19. maj kl. 13.30 til 15
hos 3F Køge, og kommunegruppe Greve, Lejre og Roskilde afholder et arrangement i byens hus, Stænder
torvet 1, 4000 Roskilde den 24. maj kl. 9.30 til 12, tilmelding nødvendigt til Hermand Pedersen mail:
hermand_pedersen@yahoo.dk senest den 17. maj.

Løst og fast fra Køge, Solrød, Greve, Lejre og Roskilde, kommuner
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.
Dagbladet Køge onsdag den 20. april
Blive klogere på senior-tilbuddene
Køge Kommune inviterer over to gange til informationsmøde for seniorer. Vil du blive klogere på de tilbud
og muligheder, der er for dig som senior i Køge Kommune? Så mød op, når kommunens
forebyggelseskonsulenter holder informationsmøde.
Mødet er målrettet 70-årige, som bor alene samt 75-årige, der enten bor alene eller med en partner. Der
kan være flere spørgsmål, der melder sig, når man træder ind i seniorlivet. Hvilke sundhedstilbud er der?
Hvor kan jeg få hjælpemidler? Og hvad med foreningslivet?
Alle de spørgsmål vil Køge Kommune gerne svare på og derfor inviterer forebyggelseskonsulenterne nu til
informationsmøde. Informationsmødet afholdes hvert år, og hermed inviteres seniorer i Køge i de to
aldersgrupper løbende som de bliver 70 eller 75 år.
Der bliver afholdt to informationsmøder. Et i Borup og et i Køge: tirsdag 26. april kl. 13-15 Aktivitetshuset
på Møllevej 11, Borup. Mandag 9. maj kl. 13-15 Center for Sundhed, Træning og rehabilitering i
Rådhusstræde nr. 10 C i Multisalen (v. Køge Station). Af hensyn til forplejning skal man tilmelde sig
telefonisk på 5667 6772 eller 5667 2579 - eller på mail forebyg@ koege.dk senest fem hverdage før.
Husk at skrive om du deltager i Borup eller Køge. Du skal selv sørge for transport til og fra arrangementet.
Program for dagen: Møderne starter kl. 13 med kaffe og velkomst ved forebyggelseskonsulenterne. Efter
at jurist Sandra Dahl Winther har fortalt om fremtidsfuldmagt, åbnes markedspladsen med repræsentation
fra: Visitation og hjælpemidler. Sundhedstilbud i kommunen (rygestop, lær at tackle kurser, KOL, kræft,
hjerte og diabetes rehabilitering). Kontinensklinik. Demensteam. Forebyggende hjemmebesøg.
Der afsluttes klokken 14.45. Også muligt med hjemmebesøg. Hvis man ikke ønsker eller kan møde op til et
af møderne, er det muligt i stedet at få et besøg på tomandshånd i eget hjem. Her skal man også ringe på
5667 6772 eller 5667 2579

Dagbladet Roskilde onsdag den 30. marts:
Ingrid brækkede sin skulder i bussen:
Roskilde: Ingrid Andersen nåede ikke at sætte sig ned i bussen, inden den startede med et ryk, og hun
brækkede skulderen efter at have fløjet gennem bussen. Hun er næppe den eneste ældre, der har haft den
oplevelse.
75-årige Ingrid Andersen kan stadig ikke bruge sin venstre arm, som er gul og blå, og som hun er nødt til at
bære i en slynge. Det er tre uger siden, hun brækkede skulderen, da hun en onsdag formiddag tog bus
202A for at komme til tandlægen. Da hun var kommet ind med sin rollator og havde tjekket ind med
rejsekortet, vendte hun sig om for at finde en plads at sidde på, men det kunne chaufføren ikke vente på,
og hun nåede ikke langt, før elbussen satte i gang med et ryk.
Der ryger jeg som et projektil ned gennem bussen, siger Ingrid Andersen, der slog skulderen ind i
plexiglasvæggen ved dobbeltdøren midt i bussen. Ingrid Andersens udlægning af forløbet bliver i øvrigt
fuldt ud bekræftet af den eneste anden passager i bussen, som DAGBLADET har været i kontakt med.
Hun kunne med det samme mærke, at den var gal og kunne kun svare »nej,« da chaufføren kom ned for at
spørge, om hun var okay, og om hun selv kunne komme op at stå. Hun skulle bruge en ambulance, så den
anden passager blev sat af, og bussen kørte Ingrid Andersen til stationen, hvor hun blev hentet af en
ambulance og kørt til Køge Sygehus, hvor de konstaterede, at hendes skulder var brækket. »Endnu et
tilfælde«, lød sygeplejerskernes kommentar ifølge Ingrid Andersen, da de hørte, hvordan hun var kommet
til skade.
Hendes egen oplevelse er også, at hun langt fra er den eneste, der har svært ved at stå fast, når busserne
starter, inden de har nået at sætte sig ned. Det har store konsekvenser, især for de ældre der brækker
lemmerne, men også for samfundet. Siden styrtet i bussen har Ingrid Andersen fået døgnpleje af
kommunen og er nu begyndt på genoptræning af skulderen, mens hun venter på en afgørelse i
forsikringssagen, der kan give hende en erstatning.
Hun håber derfor, at busselskaberne vil gøre mere for, at deres chauffører giver ældre og gangbesværede
en chance for at komme ned at sidde. - Det her drejer sig ikke om penge. Det drejer sig om, at
buschaufførerne skal bruge de spejle, så vi kan komme ned at sidde. For jeg er ikke den eneste, der har
prøvet at komme ned at sidde og har fået benbrud, og hvad ved jeg, siger Ingrid Andersen. Hun har ikke
selv hørt fra busselskabet og synes i det hele taget, det virker som om, de har forsøgt at tie det ihjel i håbet
om, at en ældre kvinde som hende ikke ville gøre væsen af sig.

Dagbladet Roskilde, torsdag den 31. marts:
Besparelser går ikke ud over velfærd
PENGE FUNDET i Lejre: En besparelsespulje på 15 millioner kroner rammer ikke velfærden hos Lejres ældre
eller i skoler og børnehuse. Men en egentlig besparelse er der faktisk heller ikke tale om.
Da politikerne vedtog et budget for 2022, blev de enige om at lægge en såkaldt besparelsespulje ind på 15
millioner kroner. Så der skulle findes 15 millioner på driften. Det er lykkedes forvaltningen af finde de
penge - men en egentlig besparelse er der ikke tale om.

Der er i stedet fundet gevinster ved at hive indtægter fra refusioner hjem.
Sagen blev behandlet i kommunalbestyrelsen forleden, og Mikael Ralf Larsen (SF) var overrasket over
gevinsten, selv om han også nævnte, at forslaget ikke var helt i sync med de politiske ambitioner. Men vi
kan glæde os over, at der er god luft til flere penge til den borgernære velfærd, sagde han.
I det her forslag er der ikke flyttet noget fra administrationen til velfærd, sagde Carsten Jensen,
socialdemokratiet. Jeg undrer mig over, at man helt dropper reduktioner og effektiviseringer, tilføjede
han. Foreløbig har vi klaret opgaven. Jeg havde ikke forestillet mig, at det her var svaret.
Det er ikke kun er i 2022, de 15 millioner skal findes, men også de næste tre år.
I øvrigt endte alle med at stemme for forslaget

Dagbladet Roskilde, torsdag den 7. april
Ældrerådet Lejre: IT-toget buldrer af sted - husk nu at bremse lidt op
Vi risikerer at få et A og et B hold – de, der kan det digitale og de, der ikke magter det. Hver femte er
allerede hægtet af digitaliseringstoget, fortæller formanden Kirsten Kornval og næstformanden Leif Nielsen
i Ældrerådet i Lejre.
Der er meget lange køer i disse dage på Borgerservice i Lejre og i stort set alle andre kommuner. Folk skal
have hjælp til MitID. Får man det ikke installeret til tiden, bliver man lukket ude af bank og e-Boks. At så
mange har brug for hjælp er tankevækkende.
Ældrerådet i Lejre har i en årrække råbt vagt i gevær - digitaliseringstoget kører, og der er folk, der bliver
efterladt på perronen. Der er mennesker, der mister retssikkerheden. De risikerer et retstab, som følge af
manglende IT-færdigheder.
Leif Nielsen peger på, at 20 procent - hver femte borger - er hægtet af digitaliseringstoget. De fleste er
ældre. Lejre Kommune vedtog sidste år en digitaliseringspolitik, som indeholder Ældrerådets ønske om
uddannelsestilbud, særligt til de +60-årige. Kommunen må gå ind og hjælpe de cirka 20 procent, der ikke er
i stand til at klare at søge om plejebolig, personlig pleje, praktisk bistand, hjemmehjælp osv., siger Leif
Nielsen. Digitaliseringen er kommet for at blive, og vi ved, der er mange, der ikke kan gabe over den
udvikling, fastslår Leif Nielsen.
Karen Kornval understreger, at kommunikationen bør skrives i et sprog, alle kan forstå, og det gælder ikke
kun ældre. Indforstået sprog som embedsmænd og IT-kyndige bruger, dur ikke. Kirsten Kornval og Leif
Nielsen understreger dog, at digitaliseringen også er en stor fordel for folk. Man kan navigere rundt på
hjemmesider m.m. når det passer én og klare sine mellemværender med bank og myndigheder, lægen,
sundhedsvæsenet og det offentlige.
Ældrerådet er ikke modstandere af digitalisering - problemet er hastigheden, som alting indføres med.
Hensynet til den enkelte og at der er ældre, der i farten bliver tabt mellem stolene, som Kirsten Kornval
udtrykker det. Det gælder om at bremse lidt op og tage hensyn til det enkelte menneske.

Dagbladet Køge, lørdag den 23.april
Formand med fjernvarmefokus og blik på busserne
Køge: Klare politiske dagsordner presser sig på i de kommende år for Lene Møller Nielsen (S), der efter
snart fire måneder i formandsstolen for Teknik- og Ejendomsudvalget forudser behov for knivskarpt fokus
på blandt andet fremtidens busdrift og udrulning af fjernvarmenettet.
Busdrift, fjernvarmeudruldning, trafiksikkerhed og cykelstisproblematikken; Lene Møller Nielsen er ikke det
fjerneste i tvivl om, hvad de store temaer bliver på hendes ressortområde i de kommende år. Den
socialdemokratiske politiker satte sig ved årsskiftet i formandsstolen for Teknik- og Ejendomsudvalget, og
med dystre udsigter for kommunaløkonomien i de kommende år, er hun mere end almindeligt bevidst om,
at der bliver behov for at prioritere benhårdt.
Hvilket desværre vil føre til besparelser på eksempelvis busområdet, fortæller hun. - Vi kommer til at skulle
spare på busserne, siger hun og skifter spor. Tager man også de generelle prisstigninger med i ligningen,
bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan vi håndterer det inden for den ramme, vi gerne vil have, mens vi
hele tiden holder øje med serviceniveauet, siger hun og påpeger, at drøftelserne om busdriften vil tage fart
i forbindelse med budgetforhandlingerne.
Lene Møller Nielsen fortsætter: - Vi er styret af økonomien, og vi bruger aktuelt næsten 57 millioner kroner
på busserne i Køge Kommune. Det viser, at vi gerne vil busserne. Men spørgsmålet lige nu er; får vi det for
pengene, vi gerne vil have? Jeg lytter mig til, at der godt kunne komme en politisk diskussion om, hvor
mange penge vi vil bruge på busserne. Især med den økonomiske fremtid vi nu kigger ind i, siger hun.
Lene Møller Nielsen vil imidlertid stile efter at få inddraget alle relevante parter til en snak om fremtidens
busdrift, fortæller hun. Det være sig pendlere, studerende fra Campus Køge, medlemmer af den kollektive
trafikborgergruppe, ældre medborgere eller børn og unge, der har brug for busser: - Jeg har altid haft et
ønske om, at vi - ved fælles hjælp med borgerne - får skabt en slags busstrategi, så vi sammen finder ud af,
hvad vores serviceniveau skal være, siger hun og fortsætter: Det er ikke alle, der bliver tilfreds med de løsninger, som vil komme, men vi bør inddrage alle
interessenter, så de bliver hørt og føler, at de har bidraget, siger hun videre.

Dagbladet Køge, torsdag den 7. april: (Læserbrev)
Seniorrådet: Det vigtigste er et godt og værdigt ældre liv
På Køge seniorrådes seneste møde blev udfordringen med fremtidens pres på plejehjemspladser drøftet,
og ikke mindst kommunens pressede økonomi både på drift og anlæg, hvilket, der skal findes en løsning på
her i budgetforhandlingerne.
Hvordan bliver plejehjemsbyggeriet prioriteret i anlægsudgifterne og overslagsårene?
Det er og bliver et problem, der skal findes en løsning på - uanset hvilket byggerier politikerne vælger at
prioritere i budgetlægningen fremover. I efterårets valgkamp var alle politikere enige om, at de ældre her i
kommunen skulle sættes højt på dagsordenen. Alle de fine ord skal nu stå deres prøve, når der bliver
prioriteret her i de kommende sparerunder.

Friplejehjems-problematikken blev også taget op da Ældre- og Sundhedsminister Astrid Krag besøgte Køge
seniorråd den 28. marts, og her pegede ministeren på, at kommunens ældre altid vil være et kommunalt
ansvar fra dag et, hvis et privat plejehjem skulle gå konkurs.
På Seniorrådets møde med Ældre- og Sundhedsudvalget den 3. maj vil det derfor også være et af de
emner, Seniorrådet ønsker som et debatpunkt til mødet. Det politiske og økonomiske ansvar ligger ikke
hos Seniorrådet. Vores ansvar er at rådgive politikerne i ældrepolitiske spørgsmål og medvirke til at øge
borgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik. Derfor mener vi, at alle muligheder skal på banen i
debatten om fremtidens ældre.
Kunne der være flere andre muligheder mellem eget hjem og plejehjem? Seniorrådet mener, der skal
tænkes langt flere seniorboligbyggeri ind de kommende lokalplaner. Rækkehuse ja - men også mindre
selvstændige parcelhuse, som en valgmulighed, når det ens eget hjem gennem mange år bliver for stort,
men man stadig ønsker en selvstændig bolig. Der skal også være mulighed for at indtænke flere ældrebofællesskaber i lokalplanen. Kort sagt alt hvad der kan være af muligheder for et godt ældre liv.
Om løsningen på fremtidens mangel på plejehjemspladser løses ved friplejehjem, private plejehjem eller
nogle helt nye ideer, vil det vigtigste for Seniorrådet være et godt og værdigt ældre liv. Og ikke mindst at
der er plads på vores plejehjem eller centerboliger når behovet melder sig, uden en meget lang ventetid.
Dora Olsen Formand for Køge Seniorråd

Leder:
Budget 2023
Faglige Seniorer Midtsjælland, er godt klar over at det kan virke meget tidligt at begynde at tale om buget
2023. Månedsbrevet for april og dette månedsbrev viser bare, at de fem kommuner vi repræsenterer, nu
er i gang med at planlægge næste års budget.
Men hvis vi som Faglige Seniorer Midtsjælland ønsker at være med til at præge udviklingen i vores
kommuner, så er det nu, vi skal gøre det. For i øjeblikket er de forskellige udvalg i gang med at se på, hvad
der skal ske til næste år.
Vi har fra Faglige Seniorer Midtsjælland gennem de sidste par år talt om at gøre den kollektive trafik gratis
for pensionister. Andre kommuner har allerede gjort det, blandt andet Horsens, med stor succes. Det er jo
kun at udstede et kort til pensionisten, og så ville pensionisten kunne køre inden for kommunens grænser
gratis. Der skal selvfølgelig være nogle tidspunkter på dagen, hvor man ikke kan bruge sit pensionistkort,
blandt andet i myldretiden.
I en tid hvor der er meget fokus på ensomhed, kunne gratis kollektiv trafik, måske gøre den forskel om den
ældre bliver hjemme eller tager ud og besøge familie og venner.
En anden ting som Faglige Seniorer Midtsjælland har haft fokus på, er flere offentlige toiletter. En
undersøgelse som er udført af Sundhedsstyrelsen viser, at mange ældre er bange for at gå ud grundet de
ofte skal bruge et toilet. Hvis der så ikke er offentlige toiletter, så bliver den ældre hellere hjemme, i
ensomhed.

Det ydre miljø bør også tænkes ind fremover, når nye bydele planlægges, eller gamle bydele renoveres.
Det er fint at bygge ældrevenlige boliger, men hvis ikke den ældre tør gå ud, fordi man er bange for at
falde, så er en ældrevenlig bolig ikke nok. Det skal også være let at komme til dagligvarebutikker, så den
ældre selv kan klare sine indkøb. Og sidst men ikke mindst, Faglige Seniorer Midtsjælland ønsker ikke
senior-ghettoer. Vi ønsker at vi alle, unge som gamle skal bo sammen i den boligmasse som kommunerne
har. På den måde skaber vi et miljø, der giver aktive ældre.
Faglige Seniorer Midtsjælland får tit at vide, at vi kommer med forslag, der koster penge i en tid, hvor der
skal holdes igen. Som vi ser vores forslag her, vil det bare kræve, at vi alle begynder at tænke i nye baner at vi tænker helheder i stedet for at holde os til vores egen lille kasse.
Den kollektive trafik kører hele tiden, og hvis vi kan få de ældre til at bruge den kollektive trafik, når de
besøger familie og venner, vil vi indirekte kunne begrænse ensomhed. Samtidig vil der oven i også være en
genoptrænings gevinst.
Det samme gælder for offentlige toiletter. Her vil der være en udgift til vedligeholdelse, men hvis den
udgift gøres op mod at flere ældre kommer ud, så bliver udgiften måske ikke så høj, eller måske en gevinst.
Faglige Seniorer Midtsjælland vil stille disse tre forslag til det kommende budget 2023 i de fem kommuner,
vi repræsenterer. Vi kan så kun håbe, at byrådene har mod til lidt nytænkning.
Per Christensen, Faglige Senior Midtsjælland.

Klummen!
Jeg vil starte med at sige regning nok aldrig var min stærkeste side, da jeg for mange år siden gik i skole, og
slet ikke procentregning. Men jeg kan da se, når noget er mindre end noget andet. Så når jeg ser, at jeg den
1. januar som pensionist steg med 1,2 procent og inflationen steg med 5,3 procent i februar, så er jeg i
underskud. Hvis prisstigningerne fortsætter med at stige, som visse eksperter frygter, så er min stigning
ligesom intet værd.
Samtidig har jeg læst, at bare med den prisstigning, der er nu, vil det koste mig som enlig pensionist 10.000
kr. om året. Så skal jeg selvfølgelig lige huske at jeg måske får 6.000 af regering og folketing, det giver
selvfølgelig kun et minus på 4.000 kr.
Jeg er jo ikke alene om at blive ramt af de prisstigninger, som rammer os nu. Men forskellen på mig og for
eksempel en lønmodtager er, at mens jeg den 1. januar steg med 1,2 kr. De gennemsnitlige lønstigninger i
fjerde kvartal 2021 var ifølge Dansk Arbejdsgiverforening, inden for deres faggrupper, på 3,2 procent i
forhold til året før. Og så har lønmodtageren den fordel i forhold til mig, de kan forhandle om at få mere i
løn når priserne stiger. Det kan jeg ikke, jeg må vente til 1. januar og se, hvad der falder af til mig.
Jeg kom så til at tænke på, når nu smørret er steget med 15 procent og fløde og mozzarellaost blandt
andet er steget med 9 procent i samme periode, så må staten da tjene mere på momsen. For 25 procent af
20 kr. er da mere end 25 procent af 15 kr.
Så hvis nu regering og folketing ville kompensere mig som pensionist, så kunne de jo bare sætte momsen
ned. På den måde ville alle i det danske samfund også have vundet ved det.

Men jeg tænker, at regering og folketing nok allerede har haft det i deres tanker, og gået væk fra den ide
igen. De tænker måske, hvis vi nu bevarer momsen på 25 procent, så får vi råd til at leve op til Natos krav,
og til alle de støtteordninger, vi gav under coronaen.
Jeg håber ikke, at de samtidig har tænkt naturlig afgang, ind i det.
For det vil være fandme er uhyggeligt.
Per Christensen
Helligkorsvej 23B 1. tv
4000 Roskilde

Klummens holdning er skribentens egen

1. maj i år bliver Månedsbrevet 2 år. Vi ønsker tillykke.
Månedsbrevet overlevede coronaen

Det nye sker, når den,
der altid er tiltænkt
tilskuerens rolle,
begynder at blande sig.
Carl Scharnberg

