
Torsdag den 31. oktober holdt kemiingeniør Karl Vogt-Nielsen et oplæg i Ældrestyrken om klimakrisen – hvor slemt står det 

til, og hvad gør vi ved det? Alle stole var optaget og spørge- og debatlysten stor. 

Fotos: Carl Christian Lauridsen 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torsdag den 26. september 2019 holdt tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, Pelle Dragsted, et 

oplæg om den aktuelle, politiske situation efter valget. Her ses han i samtale med Inge Graff Nielsen 

fra Ældrestyrken. Foto: Carl Christian Lauridsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem er vi - Ældrestyrken i Gladsaxe? 

Ældrestyrken blev oprettet i 2011 som en selvstyrende gruppe for personer over 

60 år i Gladsaxe med interesse for sociale forhold, ældrepolitik, kulturelle og lo-

kalhistoriske emner og international politik. Vi mødes den sidste torsdag i måne-

derne januar, februar, marts og april og igen i september, oktober og november 

kl. 12.00 til ca. 15.00 i Seniorklubberne, Høje Gladsaxe Torv 2G, 2860 Søborg. 

Her spiser vi frokost sammen, synger og hører oplæg med vægt på dialog og de-

bat. Møderne er åbne for alle interesserede, men tilmelding er nødvendig senest 

tre dage før arrangementet af hensyn til frokosten og lokaleforholdene, der kun 

giver plads til 25 personer. Det sker på e-mail odor@tdcadsl.dk eller tlf. 

20476890. 

Du kommer til Seniorklubberne med busserne 4A og 68, som holder ud for Høje 

Gladsaxe Centeret samt bus 160, der holder tæt på. Seniorklubberne ligger bag 

centeret, under biblioteket tæt på Haraldskirken. Der er gode parkeringsmulig-

heder, se her: www.SeniorklubberneHG.dk/443561435  

Vil du vide mere om Ældrestyrkens aktiviteter, kan du henvende dig på den an-

førte mailadresse eller telefonnummeret og høre nærmere. 

Du kan også læse mere om os på Seniorklubbernes hjemmeside:  

www.SeniorklubberneHG.dk/430555751  

 



Ældrestyrkens aktivitetsprogram for 2020 
30. januar: Hvad siger grønlænderne i et arktisk spændingsfelt mellem stormagterne? 

 Oplægsholder: Christian Juhl, lærer, folketingsmedlem for Enhedslisten, her-

under ordfører for Rigsfællesskabet og Nordisk samarbejde, informerer om 

baggrunden for USA's, Kinas og Ruslands interesse for Grønland, der sidst har 

manifesteret sig i Trumps tilbud om at købe Grønland. Hvad siger grønlæn-

derne, og hvor står Danmark? 

27. februar:  Hvad er den sociale kapital? 

 Oplægsholder: Peter Hasle, professor og medforfatter til bogen ”Ledelse 

med social kapital” vil tale om de relationer mellem mennesker, der bygger 

på retfærdighed og tillid, og som udgør den sociale kapital på en arbejds-

plads. Danske virksomheder råder traditionelt over en stor, social kapital og 

brugt rigtigt, er den en vigtig ressource. Hvad er vores erfaringer efter et 

langt arbejdsliv? Blev vores viden og erfaringer brugt rigtigt?  

26. marts: Ulighed i sundhed, hvordan kommer den til udtryk? 

 Oplægsholder: Mogens Elmer, tidligere praktiserende læge på Nørrebro, har 

i hele sit aktive liv som læge kunnet konstatere uligheden i sundhed. Han vil 

tale om den klassemæssige ulighed, der kan fastslås i statistikkerne over syg-

dom og dødelighed, og hvor den gør sig gældende i forhold til hjemløse, 

gamle og endda mellem mænd og kvinder, og hvordan den også viser sig rent 

geografisk.   

30. april: Hvordan har højredrejning og nationalisme påvirket integrationen? 

 Oplægsholder: Nahid Riazi, socialpædagog og integrationskonsulent kom til 

Danmark som politisk flygtning fra Iran i 1989. Hun stiller spørgsmålet, hvil-

ken rolle højredrejningen har spillet i de vestlige lande, herunder Danmark, i 

forhold til mere udskillelse og splittelse blandt borgerne, og hvor meget det 

har påvirket samhørigheden og integrationen i vores samfund. 

28. maj: Ældrestyrkens årlige skovtur 

24. september: Sundhedshuset i Gladsaxe – hvad er status? 

 Oplægsholder: Michael Dorph Jensen, grafisk designer og byrådsmedlem for 

Enhedslisten i Gladsaxe, vil orientere om planerne for det nye sundhedshus, 

der skal indrettes i den tidligere politistation over for Buddinge S-togstation.  

Foreløbig er der ikke kommet så meget ud om kommunens planer for huset, 

og hvor mener Enhedslisten, at hovedvægten bør lægges for de opgaver, et 

kommende sundhedshus kan koncentrere sig om?    

 



Den 23. maj 2019 tog Ældrestyrken på bustur til Gilleleje for at høre om de jøder, der skjulte sig i 

kirken i oktober 1943, og et besøg i Gilleleje Museum. Efter besøget var der frokost og hygge i et 

sommerhus. Fotos: Birgit Bjerregaard. 

29. oktober: Hvilke erfaringer giver arbejdet i Gladsaxe Byråd? 

 Oplægsholder: Lars Abel, cand.merc. og politisk ordfører for Det konserva-

tive Folkeparti i Gladsaxe Byråd besøger Ældrestyrken og fortæller om sine 

mange års arbejde i byrådet som den længst siddende i rådet, og de erfarin-

ger, det har givet ham. En af Lars Abels mærkesager er værdig ældrepleje 

med respekt for den enkelte.   

26. november: Festlig afslutning på året med en ”hemmelig gæst” og traditionen tro gløgg 

og æbleskiver. 

Vil du vide mere                             
om Ældrestyrkens aktiviteter, kan du ringe og høre nærmere på tlf. 20 47 68 90 

eller på mail: odor@tdcadsl.dk  

Læs om os på Seniorklubbernes hjemmeside: 

www.SeniorklubberneHG.dk/430555751 

Man bliver ikke ældre af at deltage i Ældrestyrken,  

men man kan risikere at blive klogere! 

Ældre er ikke en byrde – 

Ældre er en styrke! 

 


