Ishøj den 17. marts 2018

Formandens beretning v/årsmøde d. 17. marts 2018 i Ældre Sagen Ishøj
Velkommen til alle jer der er mødt op til vores Årsmøde. Det forgangne år 2017 har været et
godt og udbytterigt år med mange aktiviteter og spændende tiltag, hvor bestyrelsen og alle
aktive og andre med tilknytning til Ældresagen i Ishøj, har ydet en stor indsats i vores mere
en 28 årige forening.
På landsplan vokser Ældresagen stadig og har efterhånden fået en del indflydelse på ting, der
vedrører alle pensionister og seniorer i Danmark. Vi nyder stor anerkendelse fra den til enhver
tid siddende regering. Ældresagen har været med til at forbedre mange ting til gavn for alle
os pensionister. Ja Regeringen lytter ofte til, hvad vi siger. På landsplan er der ca. 820.000
medlemmer med omkring 20.000 aktive og frivillige, der gør stort gavn rundt om i landet.
I vores lokal afdeling her i Ishøj er vi nu oppe på ca. 2500 medlemmer, med mere end 100
aktive frivillige, der yder end stor indsats for vores ældre borgere i kommunen. Det være sig
Besøgsvenner, Hospitalsvenner, der i et ligeværdigt samspil med Ishøj Kommune yder en
uvurderlig indsats til glæde og gavn for mange ældre i kommunen.
Det var med megen stolthed for os, at Else Jørgensen, som mangeårig koordinator indenfor
besøgsvennerne, for et par år siden modtog kommunens Ældrepris. Ikke mindre glade blev
vi i 2017, da Else Marie, som er en ildsjæl med mange jern i ilden, modtog Ældreprisen for
hendes store arbejdsindsats med Hospitalsvenner og opbygning af de mange cafe tilbud, vi
nu har i kommunen. Nu er de forskellige cafeer selvkørende, så hun kan læne sig tilbage og
nyde frugterne af sit arbejde og kun deltage i det koordinerende arbejde.
Der er efterhånden opbygget en bred vifte af tilbud i foreningen, hvor der er rige muligheder
for at blive dygtigere inden for EDB, sprog og andre færdigheder, man kan have behov for,
som aktiv seniorer. Malerskolen har kørt over alt forventning og til både engelsk, italiensk og
tysk har der været en voksende interesse i året løb. Skolevenner er kommet godt igang, og
vores nye tiltag trykhedsopkald har i årets løb kørt tilfredsstillende.
Vi har oplevet en reduceret tilgang til EDB undervisningen, men med nye tiltag som kursus
i Windows 10, Excel og Words ser det ud, at være tilbage på det samme antal deltagere som
tidligere. Ole Mathiesen har stadig godt gang i cykelholdet og den ugentlige kortspils
eftermiddag.
Til de ugentlige gåture er der et fast hold, som træder Ishøj og omegnen tynd. Ja vi har et
væld af arrangementer i konkurrence med alle de andre foreninger i kommunen, Nogle har
nok bemærket, at vi har fået en ny ildsjæl som Handy Man. Men misbrug ham nu ikke.
Ældresagen har været med i et projekt gruppe om Demens sammen med kommunen. Dette
projekt hører nu op, så vi skal i gang med at undersøge, hvordan vi kommer videre, da der
fremover vil være et voksende behov indenfor dette område.
Der skal her lyde en stor tak til alle de mange frivillige, som uge efter uge yder en enorm
indsats til gavn for os alle til de månedlige møder samt aktivitetsudvalget, der yder en meget
stor indsats med at arrangere foredrag og oplevelser til vores medlemsmøder.
Side: 1

af 3

Ishøj den 17. marts 2018

I aktivitetsudvalget holder de os oppe på mærkerne med alle deres spændende arrangementer
og ture.
Året startede med en tur til det gamle Lorry, hvor vi besøgte Riddersalen. Senere i februar
var vi på Rosenborg Slot og sluttede i den topsikrede kælder hvor kronjuvelerne opbevares.
I marts var vi på besøg i Jesuskirken i Valby, hvor pengene til bygning af kirken er doneret
af den gamle brygger Jacobsen. Vi havde også i samme måned en dame tur til Magasin du
Nords Museum. I maj var vi ude at sejle på Slotssøen i Hillerød og senere på måneden
besøgte vi Garderhøj Fortet i Lyngby. I juni tog vi en tur til Ishøj strandpark, hvor vi efter
en rundtur med en naturvejleder, spiste på den skønt beliggende restaurant SeSa i
lystbådehavnen. Foråret sluttede med en rundtur på det gamle Landbohøjskole. I
sommerferien tog vi med Rejse Birthe på en skøn tur til Maastricht i Holland, hvor vi
oplevede en skøn koncert med Andre Rieu og så en stor del af omegnen.
Anden halvår startede i august med en tur i Slavernes fodspor i Frederiksstaden efterfulgt i
september af en Havnerundfart i Københavns kanaler med Live Jazz. Senere i september
besøgte vi den gamle Assistents Kirkegård på Nørrebro fulgt op i oktober af en bustur først
til Polak kasernen på Lolland, efterfuldt af et besøg på Traktormuseet på Nordfalster. I
starten af november besøgte vi fængselsmuseet Vestre Fængsel, hvor vi efter rundvisning
som gæster, fik lov til at forlade sted uden at blive tilbageholdt. Året sluttede med et besøg
på Det Blå Hus, hvor Bjørn Wiinblad havde værksted og boede i store dele af sit liv.
Til de månedlige møder havde vi mange velbesøgte arrangementer som I kan læse mere om
i vores halvårsblade. I flæng kan jeg nævne Gåtur fra Skagen til Gedser, Anden halvdel af
dramaet om Nordisk Fjer, Musik quiz med Hans Christian, Kai Norman Andersen sange
med Ann-Marie Max Hansen og fortælling om de Dansk Vestindiske øer. I anden halvår
Kom Lars Ringholm og fortalte om Frederik den 7. og hans kvinder. September måned
havde vi et foredrag om at være i Dronningens tjeneste. Oktober kom Damernes Butik og
viste frem af deres tøj kollektion. Og i november sluttede vi året med et foredrag om Livet
”Før og Nu”
Til vores torsdagsmøder i 2017 er det indtil videre lykkes, at få alle med op på
”tømmerflåden”, uden at vi har måtte smide nogen i vandet.
Der er rift om vores ture, så husk, at møde op i god tid, til medlemsmøderne, når turene bliver
udbudt. Du kan selvfølgelig ringe efter mødet, men ikke være sikker på, at du kan få en plads.
De fleste ture og arrangementer bliver solgt til medlemsmøderne. Hvis der har været stor
tilslutning til en af vores ture og vi må melde udsolgt, vil vi prøve i fornødent omfang at lave
en ekstra tur.
Til alle de aktiviteter vi har gang i, skal vi selvfølgelig bruge nogle frivillige til at står for
ture, undervisning, besøgsvenner og hospitalsvenner og alle de andre aktiviteter, vi har gang
i. Skulle du have lyst til at yde et par timer og give en hånd med og være en aktiv partner i
vores fællesskab, skal du ikke holde dig tilbage, men være meget velkommen. Skulle du i dit
frivillige arbejde have brug for undervisning eller anden indlæring har Vores
Hovedorganisation en bred vifte af tilbud, vi kan tilbyde dig.
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Det er sjovt og hyggeligt, at være frivillig og en del af vores fællesskab. Vi er nogle flinke og
helt almindige mennesker, der efter et aktivt arbejdsliv har fundet glæde i det frivillige arbejde
i Ældresagen.
Vi er nu faldet godt til i Foreningslokalerne, men håber selvfølgelig med tiden grundet stadig
voksende medlemsskare, at få nogle større lokaler, som vi kan kalde vores egne. Men lad os
se hvad tiden bringer.
Vi er en medspiller, som kommunen regner med ja nogle gange måske for meget, så en af de
opgaver vi skal arbejde med er at optimere, hvordan vi yder en indsats uden at blive en
arbejdsstyrke, som kommunen tror, de bare kan bruge til at løse alle de opgaver, de ikke har
personale til i det offentlige system
Slutteligt vil jeg ønske Ældresagen i Ishøj god vind i sejlene i den kommende tid, med håb
om mange gode år fremover til gavn og glæde for alle os unge gamle.
Ole Møller/ Mogens Elbek
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