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Kære pensionister og  
efterlønsmodtagere ...

LEDEREN

SÅ STÅR VI VED ENDNU ET ÅRSSKIFTE og snart er vi i 
2020. Det er utroligt så hurtigt tiden går, men sådan 
er det, når der er nok at se til, og det er der i Ballerup 
Kommune. Det kan man tydeligt se, når man kigger 
tilbage på nogen af de mange begivenheder og akti-
viteter, der fandt sted i 2019.  

I STARTEN AF JANUAR blev al genoptræning for bor-
gerne i Ballerup Kommune samlet i Sundhedshuset. 
Dette blev gjort for at styrke fagligheden, sikre flere 
ugentlige træningshold og dermed også sikre, at det 
nye lovkrav om at genoptræning skal gives senest 
syv dage efter udskrivning kunne overholdes.
I foråret 2019 blev den længe ventede pårørendepo-
litik vedtaget i Kommunalbestyrelsen. Det bærende 
element i pårørendepolitikken er at skabe de bedste 
rammer for at sikre, at de pårørende til borgere med 
fx handicap eller psykiske problemer bliver støttet 
og inddraget på bedste vis. Pårørendepolitikken har 
stor betydning for, at vi lykkes med visionen om at 
skabe fremtiden sammen med borgerne.
I maj udkom det omfattende værk om Ballerup og 
Skovlundes historie gennem 1.000 år, og efterspørgs-
len var enorm. På blot to uger blev der solgt tre 
gange så mange bøger, som man havde forventet. 
Det er dejligt at interessen for vores lokalhistorie er 
så stor.

KØBENHAVNS MIDDELALDERFESTIVAL flyttede efter 
12 år i Valby ud til Harrestrup Ådal i den første 
weekend i juni. Det var en spændende weekend, 
hvor rigtig mange kiggede forbi. I den forbindelse 
skal det da også nævnes, at Plejecenter Lindehaven 
for andet år i træk afholdte vikingemarked i midten 
af september.
Projektet ”Træning i eget hjem” blev opstartet. Det 
er et tilbud til de ældre borgere, der i forvejen får 
hjemmehjælp, og som ikke modtager andre former 
for træning, fordi man ikke er frisk nok til at deltage 
i Ballerup Kommunes holdtræning eller til at træne i 
et almindeligt træningscenter. Borgeren gennemfø-

rer hjemmetræningen sammen med sin SOSU-hjæl-
per via et træningsprogram på en tabletcomputer.
Hjemmetræningen har været en succes og resulta-
terne viser, at borgerne kommer i bedre humør, får 
en bedre balance og bliver rustet til at gøre ting på 
egen hånd. Projektet Træning i eget hjem er én af 
mange teknologiløsninger på velfærdsområdet, der 
blev præsenteret på teknologifestivalen på Balle-
rup Bibliotek i september måned, hvor nuværende 
løsninger og hjælpemidler på velfærdsområdet blev 
fremvist for alle interesserede.

EFTER FLERE ÅRS ARBEJDE ser det nu ud til, at den 
nye Banegårdsplads i Ballerup snart er færdig. Den 
ene halvdel er færdig. Nu venter vi bare, at byg-
ningen på pladsen er færdig – så skal belægningen 
lægges – og så er pladsen endelig færdig. Jeg er klar 
over, at det under byggeperioden har været besvær-
ligt særligt for ældre og borgere med gangbesvær. 
Det vil jeg gerne beklage meget. Det er desværre 
vanskeligt at undgå, når der sker de store udskift-
ninger af kloakrør og den byudvikling, der sker 
i vores kommune i disse år - også i Skovlunde og 
Måløv (se for øvrigt Mette Jensens artikel her i bla-
det om Banegårdspladsens historie og om planerne 
for fremtiden.)

I STARTEN AF EFTERÅRET havde vi en teknologife-
stival på Ballerup Bibliotek, hvor alle interesserede 
kunne kigge forbi og få et indblik i nuværende og 
kommende teknologiløsninger på velfærdsområdet. 
Det bugnede med ideer og hjælpemidler fx Virtuel 
Reality, skærmbesøg, medicinhusker, hjemmetræ-
ning og et stort udvalg af fysiske hjælpemidler. 
I november blev det årlige inspirationsmøde for nye 
folkepensionister afholdt i Atriet på rådhuset. Mødet 
er ment som en appetitvækker til alle de mange gode 

Jesper Würtzen, borgmester
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LEDER/SENIORRÅDET

Nyt fra Seniorrådet 

tilbud, der er for pensionisterne i Ballerup Kommu-
ne. Ca. 100 borgere havde tilmeldt sig mødet, hvor 
de bl.a. havde mulighed for at hente inspiration og 
få en god snak med repræsentanter fra de mange 
forskellige pensionistklubber, foreninger, organisati-
oner vi har i kommunen og fra administrationen.

NU VENTER ET NYT ÅR og mange spændende opga-
ver ligger og venter. Jeg nævner lige et par stykker 
her: Ballerup Kommune har en ambition om stærke 
fællesskaber og et rigt forenings- og kulturliv, hvor 
borgerne har lyst til at involvere sig og tage ansvar 
for, at Ballerup Kommune er et rigtig godt sted at 
bo. Derfor påbegyndte vi i 2019 udarbejdelsen af en 
Frivillighedspolitik i dialog med frivillige aktører, 
herunder Frivillighedsrådet. Vi forventer, at frivillig-
hedspolitikken bliver færdiggjort, så den kan blive 
vedtaget i Kommunalbestyrelsen i foråret 2020.

DET ER ET POLITISK ØNSKE at skabe liv i Ballerup 
Midte og få gavn af den nye stationsplads. Det kan 
bl.a. gøres ved at det gamle posthus sammen med 
biblioteket kommer til at danne ramme for nye 
forenings- og kulturaktiviteter, ligesom det gamle 
posthus har en god placering for læge- og sundheds-
aktiviteter.

I første omgang etableres foreningslokaler i posthu-
set bl.a. til erstatning for de nuværende foreningslo-
kaler i Præstevænget, som lukker medio 2020.
Lokalerne skal søges brugt optimalt og af mange 
forskellige brugere – om dagen, eftermiddagen, afte-
nen og i weekenderne, samt af borgere i alle aldre.
For at imødekomme det stigende behov for pleje-
boliger, skal der ske en udbygning af plejecenter-
kapaciteten. Vi starter med at bygge til Plejecenter 
Toftehaven, der skal udbygges med 48 plejeboliger.
I budgettet for 2020 er afsat flere penge til hjemme-
plejen, så de får lidt bedre tid – og så er alle midler 
fra værdighedspuljen bevaret på ældreområdet 
med indsatser omkring demens og klippekort til de 
svageste ældre.

OG SÅ KAN I GODT BEGYNDE at glæde jer til næste års 
kommunale skovtur. Hvor den går hen bliver afsløret 
senere i det nye år…
Jeg vil ønske jer alle et rigtig godt og lykkebringende 
nytår til alle læsere af dette blad. Hertil en stor tak til 
alle de mange aktive ældre i råd, organisationer og 
bestyrelser, der altid er parate til at yde en stor indsats.

Jesper Würtzen
Borgmester

Seniorrådet afholdte den 10. oktober en meget 
velbesøgt temadag over emnet ”bevæg dig – bevar 
dig”, hvor der var fokus på det vigtige i, at ældre 
bevæger sig i dagligdagen. Ca. 140 deltog.
Seniorrådet følger stadig udviklingen med brand-
sikring af plejecentrene og at det bliver en god 
løsning for beboerne.
Rådet har udtalt sig om omprioriteringspuljen og 
fastholdt, at der ikke skal spares på ældreområdet 
i det omfang, det rammer flere end nogle forholds-
vis få. Specielt har vi udtalt os imod afskaffelse af 
klippekortsordningen på plejecentrene.
Seniorrådet har fået lavet en folder, der beskriver, 
hvem Seniorrådet er og dets arbejde. Folderen fås 
på Ballerup Bibliotek og kulturhusene i Skovlunde 
og Måløv.
Seniorrådet er gået ind i sagen om delvis afskaf-
felse af selvtræning for pensionister. I det omfang, 

der er plads, f.eks. i ydertimerne af dagen, bør 
det efter Seniorrådets opfattelse opretholdes. Der 
mangler en analyse af brugen af tilbuddet.
Seniorrådet vil følge udviklingen på selvtrænings-
området nøje og nu også adgangen til svømme-
hallerne. Det samme gælder tilgængeligheden til 
Hjælpemiddeldepotet. Seniorrådet har udtalt sig 
om kvalitetsstandarden for personlig pleje, og fin-
der dels vejledningen herom for indviklet at læse, 
og har kraftigt udtalt sig imod, at man kun skal 
have bad én gang om ugen.
Endelig overvejer Seniorrådet en dialog med de 
lokale boligselskaber om ældres særlige behov fx for 
at kunne opbevare en rollator tæt ved boligen og for 
at kunne oplade elektriske hjælpemidler i stueplan.
Seniorrådet ønsker alle et rigtig godt nytår.
Venlig hilsen
Henning Broman, næstformand

»
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PENSIONISTKLUB

LUNDEBJERG PENSIONISTKLUB ligger i Skovlun-
de og drives af frivillige.
Klubbens åbningstider er som følger: Mandag, 
tirsdag og torsdag kl. 10.30 – 16.00. Onsdag er 
der håndarbejde og billard kl. 10.30 – 13.00.
Vi har flot smørrebrød mandag, tirsdag og 
torsdag (pris 8 kr.), ligesom der med mellemrum 
serveres varm mad (pris 25 kr.).

KLUBBEN HAR I ØJEBLIKKET 56 medlemmer, 
men vi kan i henhold til vores vedtægter have 
plads til 70 medlemmer. Vi har mange aktivite-
ter i klubben, men også mange arrangementer 
”ud af huset”. Aktiviteter hjemme kan eksem-
pelvis være banko, billard, spil, håndarbejde, 
”døde duer”, støttelodder, salg af tøj og tasker, 
fejring af fastelavn og St. bededag, filmdage, 
petanque, julefrokost m.m.
Vi starter altid det nye kalenderår med en nyt-
årskur med champagne og kransekage.

I APRIL 2019 KUNNE VI fejre 40 års jubilæum. 
Det fejrede vi med et weekendophold på ”De 
Hvide Svaner” med overnatning på ”3F” i Kar-
rebæksminde. Som eksempler på udeture kan 
nævnes: Minigolf og bowling, bakketur, skov-

tur, besøg på diverse museer fx Politi-, Marine-, 
Teknisk-, Sporvejs- og Jernbanemuseet, Glypto-
teket, Folketinget, ture til Sverige, Egeskov Slot, 
Odense og meget mere.

VI BETALER ET KONTINGENT på 40 kr. om må-
neden, dog juni-august undtaget. For kontin-
gentet er der kaffe ad libitum. Som medlemmer 
kan optages alle folke- og førtidspensionister, 
ligesom efterlønsmodtagere er meget velkomne, 
når de har bopæl i Ballerup Kommune.

Fakta om klubben
Adresse: Lundebjerg 44, 2740 Skovlunde
Mail: lup@lundebjergnet.dk
Telefon: 44 91 90 89

Har ovenstående din interesse, så synes vi, at 
du skulle kigge forbi, ringe eller skrive til os i 
vores åbningstid. Vi tager godt imod dig og vi 
kan få en uddybende snak.
På gensyn.
Lundebjerg Pensionistklub
Ole Hupfeld, formand

Lundebjerg Pensionistklub
Kaffepause på vej til Karrebæksminde
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FERIEOPHOLD

Hvert år udbyder Ballerup Kommune ferieophold 
på Bøtø for alle borgere, der modtager en social 
pension. Der er tre hold fordelt med et hold i juni 
og to hold i august.
Bøtø Strandpark er kendt af mange pensionister 
i Ballerup Kommune, men til nye ansøgere kan 
oplyses, at Bøtø ligger på Falster ca. 4 km fra 
Marielyst By, og Bøtø Strandpark ligger kun ca. 
300 m fra Østersøen.

BØTØ STRANDPARK ER VELEGNET til pensioni-
ster – blandt andet er forholdene både udendørs 
og indendørs velegnet både for gangbesværede 
og kørestolsbrugere. Rejsen til og fra Bøtø fore-
tages i liftbus.
Under ferieopholdet er der mulighed for at 
deltage i en eftermiddagsudflugt med bus til en 
lokal købstad, hvor vi drikker eftermiddagskaf-
fe og efterfølgende har mulighed for at opleve 
byen på egen hånd. I 2020 går turen til Nykø-
bing Falster. Derudover er der en festaften med 
levende musik og vi afholder bankospil.
Økonomisk dårligt stillede pensionister kan 
søge om økonomisk tilskud til ferieopholdet 
(ferietilskud) i Social Vejledning, Pension på 

Ballerup Rådhus. Ansøgningen vil blive vurde-
ret efter en rådighedsberegning.
Tirsdag den 28. januar og tirsdag den 4. februar 
kommer der en annonce i Ballerup Bladet, hvori 
der står, hvordan man kan få fat i et ansøg-
ningsskema, hvor det skal afleveres og hvornår 
der er sidste ansøgningsfrist.

HAR DU NOGEN SPØRGSMÅL, er du velkommen 
til at kontakte:
Tina Lose Jensen
Center for Social og Sundhed
Tlf.: 44 77 34 96 - Mail: tlo@balk.dk

Ferieopholdene vil i 2020 blive i perioderne
Hold 1:  
Søndag den 21. – fredag den 26. juni 2020
Hold 2:  
Søndag den 9. – fredag den 14. august 2020
Hold 3:  
Søndag den 16. – fredag den 21. august 2020
Pris: Enlige: Kr. 3.039,-
Ægtepar: Kr. 6.078,-
Ferieopholdet er med fuld pension

Ferieophold for pensionister på  
Bøtø Strandpark 2020
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Teaterforeningen TEMA, som holder til i Baltop-
pen, byder på tre herlige forestillinger med 
muntert indhold: to komedier og en spændende 
ny udgave, af en elsket klassiker i bedste Monty 
Python-stil.

Mandag den 9. marts, kl 19.30:  
MODNE DAMER I MORGENKÅBER 
En festlig og eftertænksom musikalsk komedie 
fra Landsteatret med tre populære skuespil-
lerinder: Pernille Schrøder, Sofie Stougaard og 
Ann Hjort.
Tre gode veninder mødes til spa-weekend med 
bløde badekåber, ansigtsmasker og gourmet-
middag. Men midt i idyllen melder de spørgs-
mål sig, der dukker op, når man har overstået 
den værste ungdom, er blevet lidt klogere og 
har fået et par skrammer i lakken.

Fredag den 27. marts, kl 19.30: TO PÅ TUR
En sjov og rørende komedie fra Folketeatret om 
at gribe dagen.
Vi skal gense Peter Schrøder og Kurt Ravn som 
to ældre herrer, der har mod på og lyst til nye 

eventyr - vel nok de sidste eventyr. De stikker 
af og vikler sig ind i uforudsigelige hændelser, 
der fører til endnu flere hændelser, som giver 
livsglæde og betydning for nuet.

Fredag den 3. april, kl 19.30: ELVERHØJ
Johan Ludvig Heibergs nationale synge- og 
festspil fortolkes af Figaros. Sangene er bevare-
de, men der tilføres mere musik og “kongelig“ 
komik. 
Adelsfrøkenen Elisabeth forbyttes med bonde-
pigen Agnete, som sværmer sammen med
den ædle ridder Ebbesen ved Elverhøj. Handlin-
gen er bevaret, men rollerne udføres af kun fire 
medvirkende: Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, 
Rasmus Krogsgaard og Allan Dahl Hansen. Det 
skal nok blive en fest!

TEMAs hjemmeside : www.tema-Baltoppen.dk
Baltoppens billetkontor: Tlf. 44773060.

Er du medlem af Ældre Sagen, kan du købe billetter 
herigennem til reduceret pris (125kr.) en uge før, hvis 
en forestilling ikke er udsolgt.

Forårets teateroplevelser i TEMA

TEATERFORENINGEN TEMA
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AKTIV CENTER BALLERUP 

Kære pensionister og  
efterlønsmodtagere ...
Aktiv Center Ballerup på Rolighedsvej 12 går nu 
ind i sit 6. år i sin nuværende form, og der er i de 
6 år sket en stor udvikling.
Parkhuset flyttede ind i 2014-2015 og der er masser 
af liv i alle hjørner og kroge af huset og de forskel-
lige interessenter har formået at finde sammen i et 
udbytterigt samarbejde til glæde for rigtig mange 
brugere. Hvem er så disse interessenter?

AKTIVE SENIORER udgør hjørnestenen når det 
drejer sig om motion for seniorer. Her er der til-
bud om Gymnastik, Linedance, Dans uden part-
ner, Yoga, badminton, let gymnastik og ”sved 
på panden” (se også www.sibk.dk). Der ydes 
en kæmpe indsats af de mange frivillige, som 
støtter op om de forskellige hold. Ud over motio-
nen er der også frivillige som skaber hygge med 
kaffebrygning og ostemadder, og selvfølgelig alt 
det med at planlægge og informere. Jeg kan ikke 
tælle hvor mange der nyder godt af de mange 
aktiviteter i Hallen, men lad os bare slå fast, at 
det er rigtig mange.

PARKHUSET med sine ca. 100 medlemmer 
bidrager til mange kreative aktiviteter på alle 
værkstederne. De mange tilbud som keramik, 
glasarbejde, div. håndarbejde, billard, petanque, 
malerværksted og det kreative hjørne fylder 
dagligdagen ud til glæde for mange brugere. 
Nye tiltag bygges på og projektet om at udvide 
brugergruppen har sat gang i tiltag omkring 
tidlig demens, og demenscaféen er rykket til 
Aktiv Center Ballerup. Derudover har der  været 
tilbud om fællessang for denne gruppe. Fore-
drag om ”Den aldrende hjerne” har været afvik-
let, både i Auditoriet og på Baltoppen, så bestemt 
et tema som fylder meget og et tema som passer 
godt i Aktiv Center Ballerups ramme.

PARKHUSETS ÅBNE CAFÉ danner rammen for 
de daglige måltider som Parkhusets brugere 
lyster at indtage, men den danner også rammen 

om bespisning af brugere i de mange øvrige 
tilbud samt de pensionister, som finder vej ind 
til et kommunalt tilbud om spisning i et miljø, 
som skaber socialt samvær og selvfølgelig noget 
dejligt mad. Det er naturligvis også her, at Park-
huset afholder fester henover året.☺ Caféen 
danner ligeledes rammen om demenscafé og 
billard, ligesom Ballerup Backgammon benytter 
lokalerne 1-2 aftener om ugen.

NOGLE EFTERMIDDAGE om ugen, så dukker nye 
interessenter op!
Her er det primært KLUB DET NYE STED (aften-
klub for voksne med særlige behov) som fylder 
værkstedsbygningen ud. Tre aftener om ugen 
samles de til hyggeligt fællesskab med spisning 
(Parkhusets café laver maden), diverse spil, 
computer, TV og masser af hygge udenfor, når 
årstiden tillader.

I HALLEN huserer der om eftermiddagen forskel-
lige ”ungdomsklubber” med boldspil og hvad 
de nu ellers finder på, herunder samvær i de 
områder der er i forbindelse med hallen.
Alt dette hænger flot sammen i et stort fælles-
skab og det er helt i tråd med ønsket om at loka-
lerne ikke skal stå tomme, men bruges der hvor 
det giver mening, og det gør det i den grad her.

NU TAGER VI HUL PÅ 2020 i forventning om, 
at den gode udvikling fortsætter og de mange 
fællesskaber i Aktiv Center Ballerup fortsæt-
ter det gode samarbejder på tværs, for kun på 
den måde vil vi fortsat kunne opleve den gode 
stemning, der altid hersker, når man bevæger 
sig rundt i huset ☺.
Så velkommen til Aktiv Center Ballerup og 
velkommen til år 2020, må det blive et fantastisk 
år for jer alle sammen.
De bedste nytårshilsener
René Johansen
Aktivitetskoordinator
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KOMMUNENYT

Frit valg af personlig og praktisk hjælp
Ballerup Kommune har godkendt følgende leverandører:

Firma Godkendelsen omfatter

Hjemmepleje:

Ballerup Kommunes Hjemmepleje
Rådhuset
2750 Ballerup – tlf. 4477 3340
www.ballerup.dk

Praktisk hjælp, rengøring
Personlig hjælp

Jasmin Hjemmepleje Service
Borupvang 3
2750 Ballerup – tlf. 2388 3636
www.jasminhjemmepleje.dk

Praktisk hjælp, rengøring
Personlig hjælp

Din Private Døgnpleje
Skovvej 76
2750 Ballerup – tlf. 2773 6767
www.pobel.dk

Praktisk hjælp, rengøring
Personlig hjælp

Indkøb

Intervare
Banemarksvej 58
2605 Brøndby – tlf. 7027 7233
www.intervare.dk

Praktisk hjælp, indkøb via indkøbsordning

Egebjerg Købmandsgård
Jernbanevej 7
4500 Nykøbing Sjælland – tlf. 7025 8888 
www.bestiloghent.dk

Praktisk hjælp, indkøb via indkøbsordning

Tøjvask:

Berendsen part of Elis
Klausdalsbrovej 25
2860 Søborg – tlf. 3585 3283
www.berendsen.dk/vaskeservice-til- 
kommunerne

Praktisk hjælp, tøjvask i industrielt vaskeri

Trasbo A/S
Jernager 9
4050 Skibby – tlf. 4752 7435
www.trasbo.dk

Praktisk hjælp, tøjvask i industrielt vaskeri

Madservice:

Det Danske Madhus
Vestergade 12
7700 Thisted – tlf. 7070 2646
www.detdanskemadhus.dk

Levering af varm mad
Levering af kølemad
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NYT FRA PENSION

Pension (i) 2020
Har du ikke fået dit helbredskort for 2020?
Hvis du ikke har modtaget dit helbredskort 
inden 10 januar 2020, kan det skyldes, at din for-
mue er for høj, eller tilskudsprocent er beregnet 
til 0%, og du derfor ikke længere er berettiget til 
helbredskort. Formue- og indtægtsoplysninger-
ne stammer fra årsopgørelsen 2018.

Helbredstillæg
Du kan søge kommunen om helbredstillæg, 
hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, 
hvis du modtager førtidspension efter de gamle 
regler, dvs. du har fået tilkendt pension før 2003.

Din personlige tillægsprocent og formue pr. 
1. januar er afgørende for, om du kan få hel-
bredstillæg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis 
din likvide formue er over 87.900 kr.  (2019).
Likvid formue er:
• indestående i pengeinstitut (banken)
• obligationer
• pantebreve
• aktier
• kontantbeholdning
• værdipapier
• fradrag i formuen
• nedsparingslån
Friværdi i fast ejendom bliver ikke regnet med i 
din likvide formue. 

Er du gift eller har en samlever, bliver din æg-
tefælles /samlevers formue pr. 1. januar regnet 
med i de 87.900 kr. (2019).

Almindeligt helbredstillæg
Med almindeligt helbredstillæg kan du få 
tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, 
fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiro-
praktorbehandling, hvis der kan gives tilskud 
til behandlingen efter sundhedsloven.

Udvidet helbredstillæg
Du kan søge udvidet helbredstillæg til tandpro-

teser, briller og til fodbehandling, som du ikke 
kan få tilskud til efter sundhedsloven. Du får 
tilskuddet som et engangsbeløb, og du skal søge 
om det, inden du bestiller eller får udført be-
handlingen. Kommunen vurderer, om der kan 
gives tilskud samt om udgiften eller behandlin-
gen er nødvendig.

Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ 
med bestemte butikker eller behandlere, fx 
tandlæger, optikere eller fodbehandlere. Du 
skal selv betale en eventuel prisforskel, hvis du 
vælger at få hjælp hos en anden end dem, din 
kommune har indgået prisaftale med.

Ballerup Kommune har en prisaftale på briller 
og tandproteser. 

Størrelsen af helbredstillæg afhænger af din 
personlige tillægsprocent. Du kan ikke få hel-
bredstillæg, hvis din personlige tillægsprocent 
er nul. 

Din personlige tillægsprocent fastsættes af 
Udbetaling Danmark i forbindelse med bereg-
ningen af din pension. Du kan se størrelsen af 
din personlige tillægsprocent på din pensions-
meddelelse.

Pensionsmeddelelse
Du får din pensionsmeddelelse i din Digital 
Post. Hvis du ikke er tilmeldt Digital Post, får 
du den med almindelig post. 

Pensionsmeddelelsen får du tilsendt enten sidst 
i december eller sidst i januar, afhængig af om 
din pension er forudbetalt eller bagudbetalt.

Du får din pensionsmeddelelse en gang om året 
eller hvis der sker ændringer i udbetalingen af 
pensionen, fx hvis din indkomst, samlivsstatus 
eller skattekort ændrer sig.
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Hvis du har spørgsmål til din pensionsmedde-
lelse, kan du kontakte Udbetaling Danmark på 
tlf. 70 12 80 61 eller sende en besked med Digital 
Post til Udbetaling Danmark.

Tandplejetilskud
Ballerup Kommune yder tilskud til tandpleje til 
borgere, som er fyldt 67 år og har Helbreds(til-
lægs)kort.

Helbredstillæg skal du søge digitalt på 
www.ballerup.dk med dit NemID. 

Har du ikke NemID, kan en anden søge på 
vegne af dig. 

Du kan få hjælp til at søge digitalt, ved at 
kontakte en borgerguide i Borgerservice. 

Hvis du ikke er i stand til at søge digitalt, 
har du forsat mulighed for at blive betjent på 
anden vis.

Du søger Helbredskort hos kommunen. Du 
kan søge med din Nem-id via 
www.borger.dk, samtidig skal du også 
oplyse/opdatere indtægts- og formueforhold 
til Udbetaling Danmark via www.borger.dk.

Du har mulighed for at gøre brug af ordningen, 
som du kan benytte hos en privat tandlæge eller 
en klinisk tandteknikker. 
Tilskuddet udgør 700 kr. årligt.

Tilskuddet følger kalenderåret. Ubrugt tilskud 
bortfalder ved årets udgang, hvor et nyt til-
skudsbeløb stilles til rådighed, hvis du stadig er 
berettiget til helbredstillæg.

Digital pension: 
Få mere tid med børnebørnene og 
find svarerne på vores hjemmeside 
www.ballerup.dk 

Ønsker du, at gøre brug af Tandplejeordnin-
gen, skal du tilmelde dig via hjemmesiden 
www.ballerup.dk.

Er du ikke digital og har du ikke NemID kan 
du tilmelde dig ved at kontakte PENSION på 
telefon 4477 2040.

Via hjemmesiden kan du også uploade og 
aflevere regningerne til refusion i forbindelse 
med udgifter til behandling hos tandlæge 
eller fodterapeuten. 
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KOMMUNENYT

Kammeradvokaten har slået fast, at kommuner 
ikke må opkræve betaling, når en borger er hen-
vist til et ophold på en kommunal akutplads.
Det har forvirret en række borgere, når Ballerup 
Kommune opkræver betaling for blandt andet 
mad og tøjvask, når en borger bliver henvist til en 
korttidsplads i kommunen.

Hvordan hænger det sammen? Det korte svar 
er, at en akutplads og en korttidsplads er to for-
skellige ting. Vi har samlet den vigtigste infor-
mation til at forstå forskellen.

Hvad er en korttidsplads?
Korttidsplads er en fællesbetegnelse for alle 
opholdspladser i Ballerup Kommune. Det 
koster kommunen 1.920 kr. om dagen pr. plads 
at opretholde tilbuddet. Når du, som borger, 
bliver henvist til en korttidsplads, betaler du for 
mad, tøjvask og rengørings- og toiletartikler. 
Det koster dig 132,32 kroner om dagen. Taksten 
justeres årligt.

I Ballerup Kommune er der korttidspladser på 
Plejecenter Lindehaven, Parken Rehabilitering 
og i et vist omfang på Plejecenter Sønderhaven.

Du kan få bevilliget en korttidsplads på to 
måder. Enten efter servicelovens §84.1 – aflast-
ningsophold. Eller efter servicelovens §84.2 - 
midlertidigt ophold (efter hospitalsindlæggelse).

Hvad er en akutplads?
Akutpladser findes i sundhedslovens bestem-
melser. Det er et tilbud, der omfatter specialise-
ret sygeplejefaglig indsats. Kommuner må ikke 
opkræve betaling fra borgere for mad, vask og 
rengøring på denne type plads.

Ballerup Kommune har dog slet ikke akutplad-
ser. Derfor har Kammeradvokatens afgørelse 
ingen betydning for borgere i Ballerup Kommu-
ne. Ingen borgere i kommunen er henvist til en 
akutplads.

Hvorfor har Ballerup Kommune ikke akutpladser?
Ballerup Kommune har ikke akutpladser, 
fordi kommunen i stedet har en akutindsats. 
Akutindsatsen består af et hold af sygeplejer-
sker – kaldet SHS-Akutteam. Det særlige er, at 
Ballerup Kommunes akutindsats bliver leveret 
privat – i dit eget hjem.

Hvad er forskellen mellem en korttidsplads og en 
akutplads?
I Ballerup Kommune er borgere ikke henvist til 
en akutplads. Borgere er henvist til en korttids-
plads. Det er forskellen. Akutindsatsen foregår 
privat - i dit eget hjem i Ballerup Kommune – 
ikke på en akutplads.

Hvad opkræver Ballerup Kommune betaling for?
Kommunen opkræver betaling for mad, tøjvask 
og rengørings- og toiletartikler på korttidsplad-
ser.

Kammeradvokaten fastslår, at kommuner ikke 
må tage betaling. Hvordan hænger det sammen?
Det er korrekt, at kommuner ikke må tage 
betaling for mad, tøjvask og rengøring på 
akutpladser. Da Ballerup Kommune kun har 
korttidspladser – og ikke akutpladser – er 
Kammeradvokatens konklusion ikke relevant i 
Ballerup Kommune.

Egenbetaling for korttidsplads

Læs mere om akutindsatsen i Ballerup 
Kommune på www.shsteam.dk
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MORGENDRÅBEN/DEMENS-CAFÉ

Invitation til Cafémøder om Demens
Demenskoordinatorerne, Ældre Sagen og Alzheimerforeningen afholder 

cafémøder, hvor alle der har berøring med demenssygdom og søger 
information omkring dette er velkomne. Deltagelse er gratis.

Tidspunkt: 
Caféen afholdes altid den første torsdag i måneden med start i februar klokken 15.30-17.30.

Første cafémøde efter jul er derved d. 6. februar.

Sted: 
 Caféen i Aktiv Center Ballerup, Rolighedsvej 12, 2750 Ballerup

Arrangementerne har altid et emne, der er relateret til demens, hvorefter der er mulighed for at 
stille spørgsmål til demenskoordinator, repræsentanterne fra Ældre Sagen og Alzheimerforeningen. 

Programmet kan findes på Ballerup Kommunes hjemmeside og i Ballerup Bladet.

Der kan købes kage, kaffe og te.

Ved spørgsmål kan demenskoordinatorerne kontaktes på 
telefon: 4477 3303 / 4477 3201. E-mail: demens@balk.dk.

Vi er morgensvømmere 60+, der mødes i East 
Kilbride Badet hver morgen, kl. 6.30 – 8. Om 
sommeren er mødetiden kl. 8.00 – 10.00. 

Derudover har vi hvert kvartal et fælles mor-
genmad arrangement på Tapeten kl. 7.30 – 11.00. 
Prisen for dette er ca. 30 kr.

Vi afholder også forskellige arrangementer. Fx 
skal vi ud og bowle med efterfølgende spisning. 

Til foråret/sommer bliver der en udflugt til Pe-
derstrup, hvor vi skal se en udstilling 
og/eller på hestevognstur og slutter af med 
fællesspisning.

Morgendråben 60+

Hvis man har lyst til at gå tur, så mødes vi hver 
onsdag kl. 10 på parkeringspladsen ved Sønder-
sø og kl. 10.15 starter gåturen Søndersø rundt.
Vi har det fantastisk sammen og vi passer på 
hinanden.

Når vi har arrangementer, er det med påhæng. 

Alle er så velkomne.

Har du lyst til at vide mere, så er du velkommen 
til at kontakte:
John Ramm, tlf. 4073 2252
Dorthe Hansen, tlf. 2250 0937

13DE 4 ÅRSTIDER - JANUAR 2020



BALLERUP MUSEUM

SYNG SPIS OG SNAK med Lars Grand  

Under temaet ”Byen i forandring” sætter museet 
fokus på de bydele, hvor der sker ændringer i dag. 
I et lille udstillingsspot satte vi i månederne op til 
jul i 2019 fokus på Banegårdspladsen i Ballerup, 
der i 2019 blev færdig efter flere års renovering.  
Udstillingsspottet kan ses på Ballerup Bibliotek 
i februar måned. Se ballerupmuseum.dk under 
”Det sker” for udstillingsperiode på biblioteket og 
erindringsarrangement om Banegårdspladsen.

I denne artikel fortæller vi om pladsens historie 
og om planerne for fremtiden. Banegårdspladsen 
er et centralt sted i byen, hvor mange menne-
sker har deres daglige gang fx til og fra arbejde. 
Området har siden togets ankomst til byen i 1879 
også været centrum for vigtige funktioner i byen 
fx åbnede Ballerups første apotek i 1908 i en stor 
hvid bygning, der lå over for stationen.

Posthuset
Ved togets ankomst til byen, blev det stations-
forstanderens opgave at bestyre postekspeditio-
nen, der fik til huse i den nye stationsbygning. I 
1918 kunne postvæsenet flytte ind i et nybygget 

posthus ved siden af stationsbygningen. I takt 
med forstadsudviklingen gennem 1960erne og 
70erne var behovet for et nyt posthus blevet 
presserende, og den 12. september 1977 kunne 
man endelig indvie Ballerups nye posthus på 
Banegårdspladsen: ”Postorkesteret spillede uden 
for den meget smukke murstensbygning, og præcis 
på slaget ni blev glasdørene åbnet, og mange kunder 
strømmede ind i det smukke ekspeditionslokale…”  
Ballerup-Måløv Avis, september 1977.

Biblioteket
Ballerup Bibliotek havde fra 1940erne til starten 
af 1980erne til huse forskellige steder i byen. I 
1980 stillede Kulturudvalget forslag om, at der 

Banegårdspladsen –  
Byen i forandring

Ballerup Apotek 1908

Postorkestret spiller, 1977
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blev bygget et hovedbibliotek ved Centrumga-
den tæt ved stationen, og i december 1982 blev 
Hovedbiblioteket på Banegårdspladsen 1 ind-
viet. Det nye bibliotek sprængte de økonomiske 
rammer for projektet. Selve byggeriet blev meget 
dyrere end budgetteret. Derudover skulle der 
ansættes flere medarbejdere på det nye bibliotek 
end først antaget. Ballerup Bibliotek skaber i dag 
forbindelse mellem Banegårdspladsen og Cen-
trumgaden, og bibliotekets beliggenhed indgår 
som en del af bibliotekets aktiviteter. 

Byens nye centrum
I de mange år var der kun et spor på S-togs-
strækningen mellem Ballerup og Herlev. Udbyg-
ningen af linjen foregik i to etaper. I 1964 blev 
strækningen mellem Ballerup og Skovlunde ud-
videt til to spor, og i 1970 kom der to spor mellem 
Skovlunde og Herlev. Udbygningen af S-togslin-
jen og den generelle forstadsudvikling førte til 
store ændringer omkring Ballerup Station. I 1973 
blev Ballerup Centret syd for stationen indviet. I 
forbindelse med S-togets videreførelse til Frede-
rikssund i 1989, blev stationscentret opført, og den 
gamle stationsbygning fra 1879 blev revet ned. 
 
Bus til tiden
Forstadens udvikling med flere nye bolig- og 
erhvervsområder samt S-togets udbygning førte 
til et øget behov for busser. De mange pendle-
re og nye beboere havde brug for busser, der 
passede med togenes ankomst- og afgangstider 
samt busser, der kørte direkte til de nye bolig- 
og erhvervsområder. Jørgen Andersen begyndte 
som selvstændig vognmand i byen i 1967, her fik 
han lov til at etablere en busrute mellem Balle-
rup Station og højhusbebyggelsen Hedeparken i 

Ballerup syd. Der kom efterhånden flere busru-
ter og andre private busselskaber til. Behovet 
for at koordinere den offentlige trafik blev øget. 
I 1974 blev Hovedstadens Trafikselskab (HT) op-
rettet. HT fik som opgave at samordne bus- og 
banedriften i hele hovedstadsområdet. Busserne 
fik holdeplads i busterminalen foran stationen.

Kickstart forstaden
Arbejdet med omdannelsen af Banegårds-
pladsen tog for alvor fart i juni 2016. Bane-
gårdsprojektet er støttet af Realdania som led i 
Realdanias kampagne Kickstart Forstaden Ver-
sion 2.0, der sætter fokus på bæredygtig udvik-
ling af forstæderne gennem konkrete projekter. 
I 2017 købte Ballerup Kommune posthuset og 
den tilhørende grund af Postnord. I foråret 2019 
blev den ny renoverede busterminal på Bane-
gårdspladsen taget i brug. I forhold til resten af 
pladsen, så bliver der nu arbejdet på at opføre 
en bygning med café, butikker og boliger foran 
Ballerup Bibliotek ud mod Linde Allé. Herefter 
følger færdiggørelsen af den nye plads med 
belægning, træer og en vandkunst.

Kilder:
Ballerups ”nye” postkontor, artikel i Byhornet af 
Svend Jørgen Jensen, nr. 3 november 2015.
Ballerup og Skovlunde – fra Landsby til stati-
onsby og forstad. Ballerup Stadsarkiv, 2019.
Fra stenøkse til computer, udstillingskatalog 
Ballerup Museum, 2004.
Mette Jensen, Ballerup Museum

Bygning af Stationscentret 1988

Busser 1986
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DET SKER PÅ LAUTRUPGÅRD

Med wienermusik, fest og løjer
Søndag den 19. januar 2020, kl. 15.00
Billetpris: Kr. 115 incl. velkomstdrink
https://lautrupmusik.nemtilmeld.dk
Resterende billetter sælges ved indgangen 
 
En nytårsmatiné med Veteranerne, hvor reper-
toiret er tilpasset årstiden. Vinteren og januar er 
starten på det nye år og så skal der festes, men 
samtidig skal man også se tilbage på de tidlige-
re år. Wienermusik, musikalske løjer og kendte 
toner bliver indholdet denne søndag, hvor også 
Veteranernes sangerinde Hanne kommer og 
giver nogle af de danske viser, som alle kender.
Veteranerne er fire erfarne musikere, der har 
spillet hele livet og som gerne vil vedblive med 
at skabe glæde. Veteranerne udtaler at: Vi ved, at 
god musik skaber glade gæster og det giver vi.
De kommer til Lautrupgård med et varieret 
nytårsprogram, hvor der kan nynnes og synges 
med på mange af de skønne toner. 
Oplev at få serveret en melodi ved dit bord af 
Ole på violin, så kan det ikke blive hyggeligere.

MusikFritteren er til dig, som har tid og lyst til at 
spille musik og hygge sig.
Hver torsdag eftermiddag fra kl. 14 - Det er gra-
tis at deltage. Vi har i øjeblikket tre grupper der 
spiller sammen og en fjerde er måske på vej, 

men vi har plads til flere samt andre grupper.
Har du lyst til at få vedligeholdt færdighederne 
på dit instrument eller smurt sangstemmen sam-
men med andre i hyggeligt musikalsk og socialt 
samvær nogle timer torsdag eftermiddag?
Har det din interesse, så send en mail til Musik-
FritterenLautrupgaard@gmail.com eller kontakt 
Bjarne Aaberg på tlf. 20412744, så du kan få 
løbende info om MusikFritteren.

Syng dig glad
Prøv det! Efter at havde sunget i et par timer efter 
højskolesangbogen går man hjem med en dejlig 
glæde i sindet. Den anden onsdag i hver måned: 
den 8. jan. - 12. feb. - 11. mar. - 8. april kl. 13.30
Dørene åbnes kl. 12.45. Det koster kun 20 kr. at 
deltage, men så er der også kaffe/the og et stykke 
kage i pausen. Der kræves ingen forudsætninger 
for at deltage – kun almindelig sangglæde.

Se mere på www.lautrupmusik.dk
Telefon 20 70 95 95, Torben Liljeroth
Lautrupgård Musik- og Kulturhus, Lautrupvej 
2, 2750 Ballerup. Bus 350S kører lige til døren

Veteranerne giver nytårsmatiné 
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De 4 årstider 
udkommer næste gang i april måned. 

Deadline for stof til bladet er den 31. januar.
Redaktionen ønsker alle vore læsere 

et rigtig godt nytår.

FØRTIDSPENSIONISTERNES HJØRNE

Den 30. september kom Grantoften under kærlig 
behandling. Foreningen for Førtidspensionister 
i Ballerup Kommune støvsugede området for 
affald.

Medlemmerne har gjort en imponerende 
indsats for at få organiseret indsamlingen i 
Grantoften, der havde brug for kærlige hænder. 
De samlede 7 sække affald med plast, 13 dåser 
(både med- og uden pant), slikpapir, papem-
ballage, en stegepande og en hjulkapsel, som er 
nogle af de affaldstyper, der bliver smidt mest 
af i naturen. 

Med indsamlingen har medlemmerne gjort en 
synlig og mærkbar forskel for en renere natur i 
deres nærområde.
Det bedste ved foreningen er det sociale sammen-
hold og hyggen, der er iblandt medlemmerne. 

Sponsormidlerne (3.000 kr.) vil blive brugt på 
fællesoplevelser for foreningens medlemmer.

Foreningen for Førtidspensionister  
drager omsorg for deres nærområde

Vil du vide mere om Foreningen for Førtidspen-
sionister i Ballerup Kommune så se her: 
www.fortip.dk 
Helle Minerth, kasserer i Fortip
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NYT FRA BALLERUP BIBLIOTEK OG KULTURHUSENE

BILLETTER TIL BIBLIOTEKETS ARRANGEMENTER KAN KØBES PÅ BIBLIOTEKET ELLER PÅ BIB.BALLERUP.DK

Pia Steen er uddannet billedkunstlærer og har 
tegnet, malet og syet hele sit liv. I denne udstil-
ling viser Pia Steen billeder, som er syet af stof. 
Med den teknik kan hun få præcis de udtryk 
frem i billederne, som hun ønsker. Hun bru-
ger både symaskinens mange forskellige sting 
og frihåndssyning og syr lag på lag på hvidt 
bomuldsstof. Når billedet er færdigt, bliver det 
spændt omkring et lærred og får sat ramme på.

Hele januar måned i den betjente åbningstid
Kulturhus Måløv, Salen
Gratis – bare mød op

Månedens kunstudstilling: Pia Steen i Kulturhus Måløv

Repair Café

Fra Big Bang til mennesket i dag: Kom med på en rejse i universet med 
den danske astrofysiker Tina Ibsen og hør hvordan universets til- 
blivelse og menneskets kosmiske oprindelse er forbundet. Tina Ibsen 
fører os med sikker hånd igennem fra universets begyndelse i Big 
Bang og videre ind i døende stjerner, mørkt stof, supernova- 
eksplosioner og stjernetåger.
Tina Ibsen er astrofysiker fra Københavns Universitet og tidligere 
leder af formidlingsafdelingen på Tycho Brahe Planetarium i Køben-
havn.  Hun har netop udgivet bogen ’Fortællingen om universet’, som 
dette foredrag er baseret på.

Tirsdag den 18. februar kl. 19-20.45 
Ballerup Bibliotek - Billetter 50 kr. 

Fortællingen om Universet

Nu har du igen chancen for at give nyt liv til 
dine gamle ting, når Repair Café indtager Balle-
rup Bibliotek. I stedet for at købe nyt hele tiden, 
kan du få repareret dit ødelagte elektronik, tøj 
eller legetøj, så det kan bruges igen. 

Første lørdag i hver måned
Ballerup Bibliotek ved Makerspace
Gratis – bare mød op
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Anne Hjernø: Stærk, let og mæt
TV-kokken Anne Hjernøe troede, hun kunne tabe sig over 20 kilo i 
fred og ro. Men efter et tv-program fik hun en storm af henvendel-
ser fra folk, der gerne ville have gode råd. Derfor har hun skrevet 
en bog, som hun nu turnerer landet rundt med. Anne Hjernøe 
fortæller i foredraget, at hendes fokus ikke er vægten alene. Hun 
vil gerne have en krop, der er så sund og stærk, at den kan holde 
til et aktivt liv i mange år fremover.  
Selvom undskyldninger som travlhed, småskavanker og manglen-
de motivation spænder ben i det daglige, motiverer hun dig til selv 
at tage skridtet og viser, at det slet ikke behøver at være så svært.

Onsdag den 22 januar kl. 19-21
Ballerup Bibliotek - Billetter 100 kr. 

Debatklubben 
I debatklubben mødes vi hver måned og snak-
ker om et emne, der er oppe i tiden. Klubben 
styres altid af bibliotekets debatmand Peter, der 
har et minioplæg klar om dagens emne. Kom og 
diskuter med andre samfundsinteresserede og 
få nye perspektiver. Der er altid kaffe på kanden 
og kage til de hurtige.
Onsdag den 15. januar, 19. februar 
og 18. marts kl. 16-17.30
Ballerup Bibliotek - Laboratoriet 
Gratis – bare møde op

Finn Bendixen - danselærer og showmand
Tusindvis af Ballerups borgere har trådt deres første dansesko i 
familien Bendixens danseskole i Ballerup og Skovlunde.
Finn Bendixen underviste selv flere år i Skovlunde, og familien 
holdt flotte afdansningsballer - de sidste 23 år med mere end 
4.000 mennesker i KB Hallen.

Til denne hyggelige torsdagssalon kommer Finn Bendixen med 
en masse historier om forældrene Karen og Frode Bendixen, om 
danseskolen og om Finn selv, som ud over dansen har haft travlt 
som koreograf på teatrene og som konferencier og showmand.
 
Torsdag den 30. januar kl. 10-13
Skovlunde Kulturhus
Billetter 30 kr. inkl. kaffe og kage

Høreforeningens medlemsmøder 
Høreforeningen Ballerup holder sine møder 
på Ballerup Bibliotek. Oplev spændende 
oplægsholdere og bliv en del af fællesskabet 
med andre med høretab. Der bruges skri-
vetolke og teleslynge til alle arrangemen-
ter. Det er gratis at deltage og kræver ikke 
medlemskab.  
Mandag den 27. januar og 
mandag den 16. marts kl. 19-21.30
Ballerup Bibliotek - Gratis - bare mød op
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