
Månedsbrevet august 2022 

Lejre, Greve, Solrød, Køge, og Roskilde  

Et nyhedsbrev for ældres berettigede fordringer  

(omskrevet fra socialisten 2. maj 1872) 

 
 
 

Faglige Seniorer Midtsjælland, håber alle har haft en dejlig sommer 



 

Aktivitetskalender: 

Fredag den 19. August 9.30 til 13 Sektionsbestyrelsen holder bestyrelsesmøde, i Roskilde 

frivilligcenter. 

Onsdag den 24. august 9.30-13.00 Bogklubben holder møde i Roskilde frivilligcenter, gæste- 

bibliotekar Karen Margrethe.  

Torsdag den 25. august 10.30 til 12.30 Faglige Seniorer Midtsjællands formand og næstformand er inviteret til 

møde hos Movia, Gammel Køgelandevej 2. 

Tirsdag den 6. september 13.00 til 17.00  Kommunegruppe Køge/Solrød holder et spændende foredrag om 

tidligere statsminister Anker Jørgensen. Foredragsholder er historiker, 

journalist og tidligere tv-vært Claus Hagen Petersen. 

Det koster 25 kr. at deltage, og tilmelding skal ske på Faglige Seniorers 

hjemmeside, under aktiviteter, kommunegruppe Køge/Solrød. Max. To  

tilmeldinger pr. person. 

De 25 kr. skal indbetales på mobilepay 21796538, til Linda Andersen, 

samtidig med tilmelding. 

(Alle medlemmer af sektion Midtsjælland kan deltage.) 

Torsdag den 8. september 10 til 16 Kommunegruppe Lejre, Greve og Roskilde arbejder for nuværende på en 

heldags tur til andelslandsbyen Nyvang, ved Holbæk. Turen vil omhandle 

et foredrag og derefter kan man gå rundt på egen hånd og nyde området 

med alle de gamle bygninger. Turen til andelslandsbyen vil foregå i 

private biler, hvor hver enkelt skal betale et beløb til chaufføren. Prisen 

for at komme ind i andelslandsbyen er 140 kr., men hvis vi er en gruppe 

på mere end 10 personer 130 kr. Kommunegruppen vil søge VELUX 

fonden om midler til indgang og foredrag. På nuværende tidspunkt ved 

kommunegruppen intet om hvorvidt der bevilges penge, men hvis I er 

interesseret, kan I tilmelde jer til Hermand Pedersen på mail: 

hermand_pedersen@yahoo.dk, og så håbe at VELUX fonden vil støtte 

turen. Der er mulighed at købe en let frokost i andelslandsbyen eller selv 

at medbringe en madpakke, ligesom vi gjorde en gang. 

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 holdes i Wiemosens 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 holder 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 holdt 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  



 

Nyt fra bestyrelsen! 

Torsdag den 2. juni blev sidste bestyrelsesmøde inden sommeren holdt. Der var primært 

orienteringspunkter på dagsordenen. Der blev vedtaget en mødekalender frem til Kongressen, som er den 

23.-24. og 25. oktober. Den 23. oktober er der HB møde. Bestyrelsesmøderne holdes fredag den 19. august 

i Roskilde, den 23. september i Køge og fredag den 14. oktober i Roskilde. 

På bestyrelsesmødet 2. juni var der orientering fra HB-mødet 30. og 31. maj. Ayo havde deltaget og kunne 

orientere om at formand Ole Ibsen trækker sig som formand og at HB indstiller næstformand Mette 

Kindberg som ny formand, til kongressen. 

Desuden ønsker bestyrelsen at få et startet samarbejde med alle de faglige klubber, der findes i sektion 

Midtsjælland. 

Bestyrelsen besluttede også, at der i efteråret skal laves en temadag for bestyrelsen omkring et 

fremtidsværksted. Dato er ikke fastsat, da vi skal høre, hvornår vores konsulent Allan Pedersen har 

mulighed for at stå for et sådant fremtidsværksted. 

Bestyrelsen mødtes med bestyrelserne fra de andre sektioner fra Sjælland, Storstrøm og Vestsjælland 

tirsdag den 21. juni. På mødet var der et oplæg af sygeplejerske Trine Birk Andersen, som også er medlem 

af Region Sjælland for socialdemokratiet.  

Trine Birk holdt et oplæg om sundhedsreformen og fortalte blandt andet: 

- at der skal oprettes sundhedsklynger, som skal se på helheden i sundhedstilbuddene og oprette 

standarder for behandlingen.  

- at oprettelsen af nærhospitaler skulle være et skridt til at skabe en bedre sammenhæng i behandlingerne, 

idet der er forskellige forudsætninger i områderne.  

- Med hensyn til lægevagten er det nye, at der skal en paramediciner med i ambulancen, og derved kan de 

forberedende undersøgelser laves. Samtidig er lægen med på en skærm, så alt bliver gjort bedst.  

Næste regionsmøde vil blive afholdt mandag den 3. oktober 2022 hvor kongressens emner skal drøftes. 

Blandt andet sektion Midtsjællands forslag til kongressen. 

Der var forslag om, at vi på de kommende møder vil drøfte underudvalgene, det landspolitiske udvalg, 

synlighedsuvalget og ikke mindst det landspolitiske udvalg, som nogen mener har større magt end 

hovedbestyrelsen. Et andet punkt er den kollektive trafik som bliver ringere og ringere over hele Sjælland. 

Til dette møde vil vi invitere Heino Hansen, som er formand for Regionråd Sjælland og medlem af Movia.  

Nyt fra klubberne: 

Der skal lyde en stor opfordring til klubberne om at bruge Månedsbrevet. 

Nyt fra Kommunegruppe Køge/Solrød og Lejre, Greve og Roskilde 
 
Kommunegruppe Køge/Solrød: 
 
Kommunegruppe Køge/Solrød afholdt den 17. juni afholdt den 17. juni en velbesøgt 

havnevandring i Køge med guide Lars Nielsen. Her følger både billeder og fortælling fra 

havnevandringen. Næste arrangement hos kommunegruppe Køge/Solrød er den 6. september 

hvor, Claus Hagen Pedersen kommer og fortæller om Anker Jørgensen. I kan hører mere om hele 



Danmarks Anker hos 3F Køge. Samtidig planlægger kommunegruppe Køge/Solrød et 

arrangement til oktober hvor der vil blive mulighed for at møde Køge Seniorråd. 

  
 
  

 
Den 17.6 2022 var 18 forventningsfulde 

seniorer afsted på havnevandring i Køge med 

guide Lars Nielsen. 

Han fortalte og viste os om opbygningen af 

Strædet, det nye butiks- og boligområde i 

Køge. 

Vi var også oppe på taget af et hus i Strædet 

hvor der var en flot udsigt over 

“ det gamle Køge”, der mødte det nye Køge. 

Der var en masse flotte planter. 

På havneområdet berettede han om 

bygningerne på Sdr. Strand, om 

restriktionerne, og om et nyt parkeringshus 

der skal bygges, hvor der skal være en 

skaterbane i kælderen. Undervejs så vi det 

nye byggeri ved Strandengen på Sdr. Strand. 

Vi sluttede af med kaffe og rigtig lækker kage 

på bryghuset Braunstein. 

Her gik snakken lystigt. 

Alle syntes det havde været en rigtig dejlig 

oplevelse. 

Gitte Kirkegaard 

 

 

 

 
 

 



                           
 

Kommunegruppe Lejre, Greve og Roskilde 

Kommunegruppe Greve, Lejre og Roskilde holdt fredag den 3. juni i byens hus Roskilde i fællesskab med 

Ældresagen Roskilde møde om ” 23 spørgsmål på ældreområdet ”. Selvstændig konsulent Carsten Elert, 

kunne på denne fredag fortælle, at der var mange flere spørgsmål end 23 til ældreområdet. En anden ting 

Carsten Elert også sagde var, at intet bliver forandret ved snak alene. Hvis vi ønsker at være med til at 

forandre noget, så er vi nødt til at stille forslag til, hvordan ting kan ændres til fordel for borger, personale 

og politikere. Det var et velbesøgt møde, og et er sikkert - at det ikke er sidste gang kommunegruppe Lejre, 

Greve og Roskilde afholder arrangementer samme med Ældresagen Roskilde. 

 

For nuværende arbejder begge kommunegrupper på efterårets program. Når de er færdige, vil 

programmerne blive offentlig gjort her i månedsbrevet. 

Lidt nyt er der fra kommunegruppe Lejre, Greve og Roskilde og det er at kommunegruppen planlægger et 

møde med Torben Hollman, FOA og Henning Kirk, læge og aldersforsker i november. I oktober måned 

arbejder kommunegruppen sammen med bogklubben om et foredrag med forfatteren Bjarne Henrik 

Lundis, om hele Danmarks Anker. Dette foredrag vil senere blive fulgt op med et besøg på arbejdermusset, 



hvor der for øjeblikket er en udstilling om Anker Jørgensen. Datoerne for disse arrangementer vil kunne 

læses her i månedsnyt i de kommende måneder. 

Kommunegruppen Lejre, Greve og Roskilde vil også gøre opmærksom på, at de første tilmeldinger er 

begyndt at komme til temadagen om at ” at bo godt hele livet”, i Wiemosens beboerhus. Da der kun er 

plads til 80 deltagere i beboerhuset og arrangementet vil blive offentligt gjort midt i august, vil vi opfordre 

jer, der kunne tænke jer at deltage, til at tilmelde jer nu. Tilmelding skal ske til Per Christensen mail: 

christensenper.monica@gmail.com 

I månedsbrevet juni skrev vi, at Faglige Seniorer Midtsjælland var inviteret til møde med Roskilde 

Kommune om fremtidens ældrepleje. Først var formanden inviteret til et interview, og derefter var 

flere fra kommunegruppe Lejre, Greve og Roskilde med til et møde sammen med andre 

interesseorganisationer i Roskilde. 

Faglige Seniorer Midtsjælland er glade for at blive inviteret med, så vi kan være med i den kommende 

proces omkring ældreplejen i Roskilde kommune. Det er dog også helt sikkert, at hvis vi skal deltage, må 

det være med respekt fra begge sider. Faglige Seniorer Midtsjælland vil aldrig blive et gummistempel.     

Fra Bogklubben! 

Bogklubben holdt møde fredag den 10. juni. Bogklubben kom fra start med 8 fremmødte og 1 afbud. Alle 

havde taget forslag til hvad bogklubben skulle læse som første bog. Valget faldt på Mathilde Kimers bog: 

Krigen indeni, som fortæller historier fra Ukraine. Næste møde er d. 24. august og der er stadig et par 

ledige pladser, så man har stadig mulighed for at tilmelde sig. Tilmelding kan ske til Per Christensen på 

mail: christensenper.monica@gmail.com

Løst og fast fra Køge, Solrød, Greve, Lejre og Roskilde, kommuner. 

Sommertid er lig agurketid for vores lokale aviser, men lidt er der sket i vores fem kommuner. 

Dagbladet Roskilde skrev en del om tour de France-starten, fra vikingeskibsmuseet, lørdag den 2. 

juli. Tourfeltet kørte fra Roskilde over Lejre, så Roskilde Dagblad kunne skrive fra begge byer, da 

turen kørte i de to kommuners områder. 

Dagbladet Køge har fredag den 17. og fredag den 22. juli, haft to artikler om dårlige offentlige 

toiletforhold i Køge. 

Dagbladet Roskilde havde mandag den 23. maj en artikel om, at Skærme skal frigive hænder i 

ældreplejen.  

På grund af mangel på arbejdskraft skal så meget som muligt automatiseres i kommunerne, mener 

kommunernes landsforening. Visse borgere skal dog skånes. Særlige sensorer skal overvåge ældres 

færden derhjemme. Hvis de falder i hjemmet og ikke kan komme op igen, hvilket sker af og til, 

bliver det straks registreret, og en alarm bliver sendt afsted til hjemmeplejen.  

Sensorerne er et eksempel på teknologi, som ifølge Kommunernes Landsforening skal udbredes på 

landsplan. 

Det fremgår af en ny strategi for digitalisering, som kommunernes landsforening præsenterer. 

Særligt på grund af manglen på arbejdskraft er der brug for at automatisere så mange opgaver 

som muligt. Det fortæller Peter Rahbæk Juel, der er formand for Kommunernes landsforenings 



Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg. Det er vigtigt særligt på de menneskenære områder, at 

de medarbejdere, vi har, kan bruge deres tid og energi på at være der for borgerne, siger han.  

Øget digitalisering er dog ikke uden problemer. Det erkender Peter Rahbæk Juel, som 

understreger, at digitaliseringen i kommunerne ikke må ske på bekostning af velfærden og til gene 

for borgerne. Vi skal være allermest opmærksomme på de borgere, der er fritaget for digitale 

løsninger. Der er nogle, der har svært ved at administrere digitale løsninger, siger Peter Rahbæk 

Juel.  

Men jeg er sikker på, at med den modenhed, som mange teknologier har i dag, vil vi kunne hjælpe 

mange flere med at få en god oplevelse, og vi vil også kunne sørge for, at de hænder, der er til 

rådighed, bliver brugt der, hvor der er brug for dem, siger han. 

Leder: 

August måneds leder er det høringssvar som Faglige Seniorer Midtsjælland sendte 

til Roskilde Klima- og miljøudvalg den 7. juli 

Til: Klima- og miljøudvalget. 

Vedrørende ” busbestilling 2023 ”. 

Faglige Seniorer Midtsjælland har erfaret, at Roskildes klima- og miljøudvalg igen i år skal drøfte 

forslaget om at stoppe weekendkørsel til Bernadottegården med buslinje 204, og nedlægge 

buslinje 209, som betjener Trekroner Plejecenter.  

Faglige Seniorer Midtsjælland gjorde allerede i vores høringssvar til Klima- og miljøudvalget sidste 

år opmærksom på vores frygt for, hvilke konsekvenser en eventuel nedlæggelse og stop i 

weekendkørslen vil kunne give.  

Sidste år stillede vi, ligesom Roskilde Ældreråd forslag om, hvordan busdriften til de to plejecentre 

kunne forbedres for brugerne af Bernadottegården og Trekroner. 

Sidste år foreslog både Faglige Seniorer Midtsjælland og Roskilde Ældreråd, at man helt fjernede 

buslinje 204 kørsel til Bernadottegården. I stedet kunne buslinje 201A, 1 gang i timen køre forbi 

Bernadottegården. Buslinje 201 A kører for nuværende på Fynsvej. På den måde ville buslinje 

204’s kørsel til Bernadottegården kunne sparres helt væk. Det ville endda kunne give en bedre 

service til Bernadottegården til gavn for borgerne, beboerne og personalet, da 201A starter 

tidligere og kører senere. 

Faglige Seniorer Midtsjælland ser på samme måde på nedlæggelsen af linje 209 til Trekroner 

plejecenter. For at bevare busdrift til Trekroner plejecenter foreslog Faglige Seniorer Midtsjælland 

i 2021, at enten linje 201A eller linje 220 en gang i timen kunne kører op til Trekroner plejecenter. 



Her ville det også kunne give en service forbedring af Trekroner plejecenter, på samme vis som til 

Bernadottegården. 

Faglige Seniorer Midtsjælland har også svært ved at se det logiske i, at der i kommunens oplæg 

står at 400 m. eller 750 m. ikke er langt at gå. Det er det nok ikke for unge og friske mennesker, 

men for dem der besøger deres kære på plejecentrene, så kan vejen godt blive meget lang, da det 

ofte ikke er unge og friske mennesker. 

Samtidig skal klima- og miljøudvalget også drøfte prisstigninger på flextrafik, som udvalget selv 

beskriver som, at disse ” takststigninger generelt, og ikke mindst i byen, vil have konsekvenser for 

især den ældre befolkningsgruppe, der for nogle vil medføre en oplevelse af at blive begrænset i 

deres muligheder for at komme ud af deres hjem ”. 

Faglige Seniorer Midtsjælland vil opfordre udvalget, som selv skriver, at eventuelle prisstigninger 

vil have konsekvenser for ældre, endnu en gang at overveje eventuelle prisstigninger på 

flextrafikken. 

Faglige Seniorer Midtsjælland er klar over, at der skal spares penge. Vi finder dog, at besparelser 

på den kollektive trafik er det forkerte sted at spare. For mange ældre er den kollektive trafik 

deres eneste mulighed for at komme på besøg hos familie og venner, og ikke mindst til deres 

læge. Vi finder også, at de forventede besparelser på 2,5 millioner i 2023, og 3,5millioner i 2024, 

måske vil komme til at ramme kommunen med udgifter på ensomhedsområdet, og ældres 

mulighed for at blive en del af det eksisterende samfund.  

Faglige Seniorer Midtsjælland vil anbefale klima- og miljøudvalget, hvis der kommer prisstigninger 

på Flextrafik, at kommunens ældre så friholdes for en eventuel stigning på flextrafik. Dette kunne 

ske ved, at kommunens ældre hvert år modtager et årskort til flextrafik, som forevises når 

kommunens ældre bruger flextrafik. På den måde ville prisen kunne bibeholdes for kommunens 

ældre. Samtidig vil de ældre også have mulighed for at besøge familie, venner og også deres læge 

uden det koster en ” herregård ”. 

Faglige Seniorer Midtsjælland håber, at Miljø- og klimaudvalget vil tage vores høringssvar med i 

deres vurderinger inden eventuelle busnedlæggelse og prisstigninger bliver vedtaget.  

På vegne af Faglige Seniorer Midtsjælland. 

Per Christensen, formand Faglige Seniorer Midtsjælland 

Klummen! 

Mener politikerne egentlig de siger? 

Jeg kommer ind imellem lidt i tvivl om, om landets politikere mener det, de siger. For et er hvad de 

siger, og et andet er ofte, hvad de gør. 



Jeg tænker tilbage på den 1. maj tale i 2020, som landets statsminister Mette Frederiksen holdt og 

hvor hun sagde ” At sidst Danmark havde en krise, var det de svageste, der betalte regningen. Det 

må ikke ske denne gang”. 

I år sagde Mette Frederiksen så i Slagelse om inflationen, ” at den kan man ikke bare løse, for hvis 

vi sætter fut i økonomien, og der kommer flere penge i omløb, ja så stiger inflationen. 

Det er derfor jeg spørger om politikerne egentlig mener det de siger, i dette tilfælde Mette 

Frederiksen. For hvis ikke det er de svageste, der skal betale for krisen som Mette Frederiksen 

sagde i 2020, så passer det jo ikke særligt godt med det, hun sagde 1.maj i år, da det er de 

svageste der bliver ramt hårdest af inflationen og de derved stigende forbrugspriser.  

For når jeg ser på lønstigningerne på arbejdsmarkedet, så steg de i sidste kvartal 2021, med 3,2 

procent, ifølge Dansk Arbejdsgiverforening. Når jeg så også ser på folketingspolitikerne, så steg 

deres honorar med 12,5 procent, den 1. april. Jeg som folkepension steg med 1,2 procent den 1. 

januar, og det var på et tidspunkt, hvor inflationen allerede var steget med 4,8 procent.  

Jeg er ikke matematiker, men jeg kan da godt se, at det hverken er folketingspolitikerne, eller dem 

der er på det øvrige arbejdsmarked, der så betaler for krisen. Det er igen dem som Mette 

Frederiksen sagde, ikke skulle betale for krisen, nemlig de svageste.  

Jeg ved godt, at der måske er en eller anden, der vil kalde mig en klynker, for jeg har både 

folkepension, personlige tillæg og en arbejdsmarkedspension. Det er også rigtigt, men min 

arbejdsmarkedspension gør, at jeg i dag bliver modregnet i mine personlige tillæg. Så i bund og 

grund mister jeg nu penge, grundet min arbejdsmarkedspension. Så først fik jeg mindre i løn, for at 

få flere penge når jeg blev folkepensionist, og nu bliver jeg trukket i mine personlige tillæg. 

Det er takken, fordi jeg troede på det politikerne sagde i 1991. Den gang sagde de, at det var til 

gavn for landets økonomi og så også for mig selv, når jeg en dag gik på folkepension.  

Jeg ved godt at jeg ikke er den eneste der bliver ramt af de stigende forbrugspriser. Det gør hele 

det danske samfund. Men jeg tilhører bare den gruppe, der ikke har mulighed for at forhandle mig 

til en kompensation for de stigende forbrugspriser. 

Det synes jeg fandme er uhyggeligt. 

Med venlig hilsen 

Per Christensen 

Esrumvej 147 

3000 Roskilde  

 Klummens holdning er skribenterne egen. 



 

Formandens kommentar: 

På repræsentantskabsmødet den 29. april blev jeg genvalgt som formand for Faglige Seniorer 

Midtsjælland. Inden jeg blev genvalgt, gjorde jeg repræsentantskabet opmærksom på at jeg fra 1. 

juni 2022 fraflyttede sektion Midtsjællands område, og flyttede til en ældrebolig i Helsingør. 

Repræsentantskabet viste mig den tillid at genvælge mig, hvilket jeg siger dem tak for.  

Der er intet i vores vedtægter, der for nuværende siger jeg ikke kan være formand i en sektion, og 

bo i anden sektion. Det er kun Faglige Seniorer Midtsjællands repræsentantskab og bestyrelse, der 

bestemmer det. 

Jeg siger tak for jeres tillid.  

Per Christensen. 

 

 

 

 

Det nye sker, når den, 

der altid er tiltænkt 

tilskuerens rolle, 

begynder at blande sig. 

Carl Scharnberg

 

 


