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Kære pensionister og  
efterlønsmodtagere

LEDEREN

Så står vi ved endnu et årsskifte og snart er vi i 
2021. Ved årsskiftet er det jo normalt en god skik 
at kigge tilbage på de mange begivenheder og 
aktiviteter, der har fundet sted i det forgangne år. 
2020 er et meget mærkeligt år at kigge tilbage i. 
Der er en stor hændelse, der har overskygget alt 
andet og har været skyld i, at de mange dejlige 
begivenheder der normalt finder sted i løbet af et 
år, slet ikke har fundet sted.

I MIDTEN AF MARTS lukkede Danmark som bekendt 
ned, og intet har været normalt siden. Mange af de 
arrangementer og begivenheder, der normalt er med 
til at højne fællesskabet blandt borgerne i Ballerup 
Kommune og som rigtig mange ser hen til med stor 
forventning, blev aflyst. Det drejede sig bl.a. om pen-
sionistskovturene, ferieopholdene for pensionister 
på Bøtø, Kræmmerfestivalen og alle de mange skøn-
ne musik- og dansearrangementer på Kirketorvet.
Klubber og foreninger lukkede deres aktiviteter ned, 
det samme gjaldt for aktiviteterne på plejecentrene 
og plejecentrenes caféer. 

I STARTEN HAVDE VI ET HÅB OM, at coronaen var hur-
tigt overstået, så vi kunne komme tilbage til vores 
normale hverdag, men sådan kom det jo desværre 
ikke til at gå. Vi nåede lige her sidst på sommeren at 
genåbne så småt, men så begyndte smittetallene at 
stige igen, og restriktionerne blev skærpet endnu en 
gang!

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. I sidste års leder skrev 
jeg, at vi forventede, at frivillighedspolitikken ville 

være klar til godkendelse i Kommunalbestyrelsen i 
foråret 2020. Den blev af gode grunde forsinket, men 
efter at have været udsendt til høring her i efteråret, 
hvor der kom mange gode høringssvar tilbage, blev 
den endelig vedtaget på Kommunalbestyrelsens 
møde den 28. november. Vi glæder os til, at den nu 
skal udfoldes.

I BALLERUP BYMIDTE SKER DER meget i disse år. Det 
har længe været et ønske at skabe mere liv og ud-
vikling i Ballerup Bymidte og derfor sker en række 
udviklingsprojekter. Stationspladsen har været 
under ombygning – og her til nytår forventes det, at 
den endelig bliver færdig. Byggeriet har været bøvlet 
og besværligt, men nu kan man se, hvordan den nye 
plads tager sig ud. Det bliver en anderledes stati-
onsplads, med station, adgang til gågaden og med 
biblioteket som sammen med det gamle posthus 
kommer til at danne ramme for nye forenings- og 
kulturaktiviteter. Hertil har det gamle posthus en 
god placering for læge- og sundhedsaktiviteter.

ÆLDRE SAGEN ER EN AF de foreninger, som vil flytte 
ind på Posthuset. De boede jo før på Præstevæn-
get, hvor der i stedet skal laves 48 nye boliger til 
plejecenter Toftehaven. Ældre Sagen er i år i loka-
lerne på Kasperskolen (det gamle gymnasium) på 
Baltorpvej, men de flytter til sommer til Posthuset. 
Ud over Ældre Sagen vil en række andre borgere og 
foreninger have mulighed for at bruge Posthuset. 
Det er målet, at der skal være aktivitet for borgere 
i alle aldre om dagen, eftermiddagen, aftenen og i 
weekenderne. Det bliver spændende at se det nye 
”Posthus” færdigt – og spændende bliver, hvordan 
borgerne vil bruge huset. »

Jesper Würtzen, borgmester
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LEDEREN

I SKOVLUNDE BYMIDTE sker også meget. Der er 
kommet nye boliger rundt omkring. Torvevej og 
Ballerup Boulevard er blevet lagt om, og den første 
nye bygning med Netto i det nye center/bymidte er 
opført. Desværre har byggeriet stået stille i lang tid. 
Det ærgrer mig og alle andre. Jeg har forstået på de 
private ejere af centeret, at de i det kommende år vil 
fortsætte byggeriet. Det glæder vi os til – og her i 
november, hvor dette skrives, var det godt at se grav-
køer gå i gang. Jeg håber, de snart får følgeskab af 
kraner og ikke mindst håber jeg, at den nye bymidte 
i Skovlunde for alvor vil skyde frem i det nye år.  

I MÅLØV ER TORVET ved kulturhuset færdig og giver 
en god samlingsplads i den gamle bymidte i Måløv. 
For enden af Måløv Hovedgade på den gamle Kors-
vejgårdgrund er en ny bebyggelse med godt 40 boli-
ger og fælleshus på vej. Vest for Måløv ved Kildedal 
Station er et stort nyt erhvervs- og byområde på vej, 
hvor Ballerup Kommune er gået sammen med Pen-
sion Danmark om at udvikle området. Her skal man 
dog ikke forvente byggeri lige i det kommende år. 

DER SKER RIGTIGT MEGET i Ballerup Kommune i 
disse år. Der er ikke sket så meget siden 60’erne, 
hvor kommunen på få år udviklede sig fra en stati-
onsby med landbrug til en moderne forstad. Nu sker 
igen en stor udvikling. Det giver gener og besvær, 
mens byggerierne står på, men det er også godt med 
vækst og udvikling.

I DETTE EFTERÅR BLEV Ballerup Kommune en del af 
et nyt fælleskommunalt samarbejde, kaldet ”Sikre 
hænder”. ”Sikre hænder” skal sikre bedre pleje og 
behandling til borgerne og øge den faglige stolthed 
og arbejdsglæde blandt personalet på plejecentrene 
og i Hjemmeplejen. I Ballerup Kommune har vi i 
adskillige år arbejdet med at forbedre patientsikker-
heden. ”Sikre hænder” er i allerhøjeste grad med 
til at understøtte dette arbejde. Det er en rigtig god 
udvikling.

NÅR VI KIGGER IND i det nye år, er der ingen tvivl 
om, at COVID19 også vil spille en rolle i 2021 og vil 
få stor indflydelse på, hvordan året kommer til at 
forme sig. Fra Ballerup Kommunes side vil vi lø-
bende prioritere vores indsats, sådan at den daglige 

drift i al væsentlighed kan opretholdes. Jeg vil sige, 
at jeg har meget stor respekt for vores medarbejde-
res indsats. Ikke mindst de som arbejder indenfor 
hjemmeplejen og på vores plejecentre. De har været 
på arbejde fra første dag for vores ældste og svageste 
borgere, hvor de har sørget for praktisk hjælp og 
personlig pleje fra dag 1. I starten var det ovenikøbet 
uden hjælpemidler og uden viden om, hvad det var 
for en pandemi vi var ude for. Der kan ikke takkes 
nok for deres indsats.

ÅRET DER GIK har også været meget svært for de, 
som har en ægtefælle, bror, søster eller nær ven på 
plejecenter, hvor der har været besøgsrestriktioner. 
Det har været og det er svært at være skilt fra ens 
nærmeste – ikke mindst hvis en af parterne er ramt 
af de kognitive svigt, der kan ske i de sidste år af 
livet. Jeg håber ikke mindst for disse borgere, at der 
snart kommer en mere normal hverdag. 

I DET HELE TAGET HAR ÅRET været svært. Alle jer læ-
sere af dette blad er typisk i risikogruppen – og I har 
alle lidt afsavn fra familie, venner og alle de aktivi-
teter, I deltager i. Vi glæder os alle til, at der bliver 
opfundet en vaccine, og danskerne bliver vaccineret, 
så vi kan få vores helt almindelige liv sammen med 
hinanden tilbage. Indtil da skal vi passe godt på os 
selv og på hinanden: vi skal holde afstand; have god 
håndhygiejne; blive hjemme hvis vi føler os syge; 
begrænse antallet af mennesker vi ses med; bære 
mundbind, hvor det kræves.

JEG VIL ØNSKE JER ALLE et rigtig godt og lykke-
bringende nytår og sige tak til alle de mange aktive 
ældre i råd, organisationer og bestyrelser, der altid 
er parate til at yde en stor indsats. 

JEG HÅBER, AT 2021 vil vise sig fra en lidt pænere 
side end 2020, så vi forhåbentlig igen får bedre mu-
ligheder for at mødes og være sammen – selv om vi 
selvfølgelig fortsat skal passe godt på hinanden.

Godt nytår!

»
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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 pensionister – 
blandt andet er forholdene både udendørs og 
indendørs velegnet både for gangbesværede og 
kørestolsbrugere.

Rejsen til og fra Bøtø foretages 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 2021 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 vur-
deret efter en rådighedsberegning. Tirsdag den 
26. januar og tirsdag den 2. februar kommer 
der en annonce i Ballerup Bladet, hvori der står, 
hvordan man kan få fat i et ansøgningsskema, 
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 13. – fredag den 18. juni 2021
Hold 2:  
Søndag den 8. – fredag den 13. august 2021
Hold 3:  
Søndag den 15. – fredag den 20. august 2021
Pris: Enlige: 3.100 kr. / Ægtepar: 6.200 kr.
Ferieopholdet er med fuld pension

Ferieophold for pensionister på  
Bøtø Strandpark 2021

FERIEOPHOLD 

Der gøres opmærksom på, at gennemførelsen af ferieopholdene helt og aldeles afhænger af,  
hvordan corona situationen udvikler sig.
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NYT FRA BALLERUP BIBLIOTEK OG KULTURHUSENE

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

Kom godt i gang med slægtsforskning med et 
kort intro-kursus. På dette kursus lærer du, 
hvordan du bruger internettet til at søge dine 
aner. Medbring personoplysninger som ved 
slægtsforskningscafé og gerne din egen PC.

Onsdag den 14. januar kl. 17-19
Ballerup Bibliotek - Gratis billetter

Slægtsforskning på internettet  
– introduktion

Nu er det muligt at tale med en bibliotekar via video-betjening hjemme fra din egen stue. Nemt 
og sikkert. Det betyder, at du ikke behøver at stå i kø på biblioteket for at få hjælp til at finde den 
spændende bog, du fik anbefalet af din kusine for nogle uger siden eller blive skrevet op til den 
seneste krimi i din yndlingsserie.

Bibliotekarerne er klar til at hjælp dig online i bibliotekets normale åbningstid. 
Find ”TAL MED EN BIBLIOTEKAR” på hjemmesiden bib.ballerup.dk øverst i den blå menubjælke.

Vil du tale med en bibliotekar?

Bestil en ønskepose fra biblioteket
Kunne du tænke dig at få hjælp til ny inspiration til læsestof? 
Og kunne du tænke dig at blive overrasket? 

Så bestil en Ønskepose og få timevis af spændende guf til 
hjernen med hjem – det er nemt og ganske gratis.

Du skal bare udfylde en  bestillingsformular med dine interes-
ser på bibliotekets hjemmeside, så ”skræddersyr” vi en ønske-
pose med bøger, blade og måske film eller spil til lige præcis 
dig og din familie ud fra de interesser og ønsker, I har.

Ønskeposerne kan afhentes på Ballerup Bibliotek, i Kulturhus 
Måløv eller Skovlunde Kulturhus.

6 DE 4 ÅRSTIDER - JANUAR 2021



Slægtsforskningscafé
Vil du have hjælp til at finde dine aner på nettet? Vil 
du hjælpe andre med det? Eller vil du være sammen 
med andre, der dyrker slægtsforskning? Der er mulig-
hed for at få hjælp til søgning i forskellige databaser. 

Medbring så mange personoplysninger som muligt 
fra dåbs-/navne/vielsesattest (far, mor, fødested, sogn 
mm) på den person eller dennes familie, hvis aner du 
vil søge.

Medbring gerne din egen PC.

Tirsdag den 19. januar kl. 10-12 
Torsdag den 21. januar kl. 10-12
Tirsdag den 2. februar kl. 10- 12 
Torsdag den 4. februar kl. 10-12
Onsdag den 10. februar kl. 17-19 
Torsdag den 25. februar kl. 17-19
Tirsdag den 2. marts kl. 10-12 
Torsdag den 4. marts kl. 10-12
Tirsdag den 16. marts kl. 10-12 
Torsdag den 18. marts kl. 10-12

Ballerup Bibliotek - Gratis billetter

Og alt det andet ...
Glæd dig også til bogcafeer, tors-
dagssaloner i Skovlunde, debat-
klub, Repair Café og meget mere.

Se det hele og reserver dine billet-
ter på bib.ballerup.dk
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PATIENTCAFÉ

Patientstøttecafé for kræftramte og pårørende i 
Ballerup Kommune er nu åben igen, og vi følger 
alle retningslinjer vedr. corona, og passer godt på 
hinanden. 

Når man er eller tidligere har været ramt af 
kræft, kan det være rigtigt rart at mødes med 
ligesindede. Det samme gør sig gældende for 
pårørende til kræftramte.

Kræftens Bekæmpelse, Lokalforening Ballerups 
Patientstøttecafé er et gratis og uforpligtende 
tilbud åben for alle kræftpatienter og pårøren-
de. Man skal hverken bestille tid eller melde sin 
ankomst. Man dukker bare op, hvis man tid og 
lyst. Der vil være gratis kaffe og kage mm.

Patientstøttecaféen er for kræftpatienter og 
pårørende, der har behov for en snak om egen 
eller pårørendes situation. Der vil være mulig-
hed for en personlig snak med en af de erfarne 
frivillige samt socialt samvær med andre kræft-
patienter og pårørende.

At leve med en kræftdiagnose er ikke rart og 
efter operationer, kemo- og strålebehandlinger 

Nyt fra Kræftens Bekæmpelse 
Ballerup Lokalforening 

mm. kan de fl este patienter og pårørende have 
brug for et forum, hvor det drejer sig om dem. 

Patientstøttecaféen er et varmt og trygt sted, 
hvor patienter møder forståelse, empati og om-
sorg fra de frivillige. Men det er også et hygge-
ligt sted, hvor vi kan have det sjovt og måske for 
en stund glemme lidt af alt det svære og tale om 
alt muligt andet end sygdom. 

Patientstøttecaféen har åben ULIGE uger hhv.
Mandag fra kl. 16.30-18.30 
Fredag fra kl. 11.00-13.00

Du fi nder os i Sundhedshuset, Undervisningskøk-
kenet, Gl. Rådhusvej 13 (indgang fra skolegården 
via indgang H og fra Parkvej 6 indgang F)

Vi håber mange har jer har lyst til at besøge Pa-
tientstøttecaféen og glæder os meget til at byde 
jer velkommen.

Med venlig hilsen 
Kræftens Bekæmpelse, Ballerup Lokalforening 
Rosamarie Hillemann 
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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

KOMMUNENYT
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NYT FRA PENSION

Har du ikke fået dit helbredskort for 2021?
Hvis du ikke har modtaget dit helbredskort inden 
10. januar 2021, kan det skyldes, at din formue 
er for høj, eller tilskudsprocent er beregnet til 
0%, og du derfor ikke længere er berettiget til 
helbredskort. Formue- og indtægtsoplysningerne 
stammer fra årsopgørelsen 2019.

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 personlig tillægsprocent og formue pr. 1. ja-
nuar er afgørende for, om du kan få helbredstil-
læg. Du kan ikke få helbredstillæg, hvis din 
likvide formue er over 89.800 kr.  (2020).

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 sam-
lever, bliver din ægtefælles /samlevers formue 
pr. 1. januar regnet med i de 89.800 kr. (2020).

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.

Pension 2021
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 ud-
ført behandlingen. Kommunen vurderer, om der 
kan gives tilskud samt om udgiften eller behand-
lingen er nødvendig.

Kommunen kan indgå såkaldte ’prisaftaler’ med 
bestemte butikker eller behandlere, fx tandlæ-
ger, 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. Balle-
rup kommune har en prisaftale på briller, med 
Synoptik, 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 
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DIGITAL PENSION

pensionen, fx hvis din indkomst, samlivsstatus 
eller skattekort ændrer sig.

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.

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.

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 borgerguider 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 

Med DIGITAL PENSION kan du tage 
hensyn og holde afstand
Find svarene på www.ballerup.dk

/ opdatere indtægts- og formueforhold til 
Udbetaling Danmark via www.borger.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 tandlægen 
eller fodterapeuten. 
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Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal alle 
borgere nu søge digitalt, når man ønsker at søge 
om hjælpemidler, forbrugsgoder og bolig- 
ændringer.

Der er tale om en obligatorisk selvbetjening, 
som skal anvendes, når du søger om et hjælpe-
middel, forbrugsgode eller boligændring. 
Ballerup Kommunes Hjælpemiddelteam har, 
på baggrund af dette, ændret praksis angående 
ansøgninger om hjælpemidler, forbrugsgoder 
og boligændringer.

Når du retter henvendelse til Hjælpemiddel-
teamet vil du fremover blive vejledt om og 
henvist til, at du skal søge digitalt via 

Digital ansøgning på hjælpemidler
www.ballerup.dk eller www.borger.dk med dit 
nem-id. Du vil blive orienteret og vejledt ved 
skriftlige og/eller telefoniske henvendelser, her-
under også de mundtlige ansøgninger. 

Hvis du er fritaget for digital post, skal du rette 
henvendelse direkte til Hjælpemiddelteamet, 
hvis du ønsker at søge om et hjælpemiddel, for-
brugsgode eller boligændring. Hvis du af andre 
årsager ikke kan udfylde et ansøgningsskema 
digitalt, skal du kontakte Hjælpemiddelteamet, 
som kan hjælpe dig med din ansøgning. 

Hjælpemiddelteamet kan kontaktes dagligt på 
telefon 4477 1717, tast 2 eller på mail  
hjm-vis@balk.dk.

Fra tirsdag den 17. november 2020 vil Kvik-
service være åbent på Ågerupvej 84, 2750 
Ballerup. Her kan du få straks-sagsbehandlet 
din ansøgning på udvalgte hjælpemidler.
 
Der er en terapeut tilstede på depotet til at 
behandle din ansøgning om følgende hjælpe-
midler:
Rollator til udendørs brug
Albuestok
Badebænk
Transportkørestol
Småhjælpemidler

Få behandlet din sag på stedet og få hjælpe-
midlet med dig hjem med det samme. 

Vurderer sagsbehandleren, at du er berettiget 
til et af ovenstående hjælpemidler og har vi 
det på lager, kan du få det med dig hjem med 
det samme.

Kvikservice på Ballerup Kommunes Hjælpemiddeldepot  
flytter adresse 

Det er kun muligt at komme i Kvikservice 
efter aftalt tid. Det kan ske online eller ved 
henvendelse til Hjælpemiddelteamet. 

Du kan bestille tid på: 
https://ballerup.dk/borger/sundhed-pleje/
stotte-hjaelpemidler/hjaelpemidler

Vi anbefaler, at du søger om hjælpemidlet 
digitalt før du møder op på Kvikservice. Det 
kan du gøre via www.ballerup.dk eller 
www.borger.dk. Du er også velkommen til at 
kontakte os på tlf.  4477 1717 (tast 2) for tele-
fonisk vejledning.

På grund af Covid-19 henstiller vi til, at du ved 
aftalt fremmøde i Kvikservice så vidt muligt 
møder op alene, bruger mundbind eller visir, 
anvender opstillede håndspritstandere og holder 
afstand. Der er sat skilte og vejledning op ved 
Kvikservice, som vi beder dig følge.

KOMMUNENYT

12 DE 4 ÅRSTIDER - JANUAR 2021



SENIORRÅDET / DEMENSCAFÉ

Cafearrangement om demens – Mundbind påkrævet
Demensteamet og Alzheimer Foreningen holder caféarrangementer d. 1. torsdag i måneden 

og vi starter igen fra februar 2021. Alle i berøring med demens-sygdom, som søger information 
omkring demens er velkomne. Deltagelse er gratis. Når du ankommer, skal du møde op med mund-

bind. Du må gerne tage mundbindet af, mens du sidder ned under arrangementet.

Tid & Sted: 
Caféen i Aktiv Center Ballerup, Rolighedsvej 12, 2750 Ballerup.

1. torsdag i måneden, kl. 15.30 - 17.30

Tilmelding nødvendig
Det er nødvendigt med tilmelding til cafearrangementerne på grund af situationen med COVID-19.

Du kan tilmelde dig til kommunens demenskoordinator på telefon eller SMS på 4477 1717 
eller på e-mail til demens@balk.dk. Oplys navn, antal deltagere og dit telefonnummer.

Nyt fra Seniorrådet 
Seniorrådet arbejder for at få direkte valg ved 
fremmøde til næste valg. Det vil betyde, at man 
ved kommunalvalget samtidig og samme sted 
kan stemme på sin kandidat til seniorrådet. 
Erfaringerne viser, at det giver en langt højere 
stemmeprocent, nærmest det dobbelte.
Der skal reklameres mere for offentlige vaccina-
tioner for ældre.
Corona-krisen har efterladt den erfaring, at alt 
for mange ældre har været isoleret og ensomme, 
fordi alt har været lukket ned. Også forenings-
aktiviteter. Man har end ikke kunnet få adgang 
til lokalerne for at planlægge noget eller udføre 
administrative opgaver. Det er seniorrådets op-
fattelse, at man i en lignende fremtidig situation 
må handle noget mere nuanceret. Det er klart, 
at større forsamlinger skal hindres, men det må 
være muligt at lave smågrupper af de samme 
personer, der så kan være aktive med behørig 
hensyntagen til smittefaren. Og så må man ikke 
forhindre foreningerne i at være aktive på de 
fronter, hvor det er muligt.
2 af seniorrådets medlemmer indgår nu i et 
smagspanel for Køkken Ballerup.
Den årlige opgørelse over magtanvendelse i 
plejen viser nogle meget fine negative tal for 

Ballerup. De få steder, der har været anvendt 
magt, er hovedsagelig på institutioner udenfor 
byen.
Seniorrådet forsøger at følge coronasituationen, 
men det er svært, når der ikke holdes møder 
med pårørende og institutioner. Vi har derfor 
vedtaget en procedure for behandling af evt. 
klager, da seniorrådet ikke selv behandler kla-
gesager.
Vil man klage over noget på et plejecenter, hen-
vender man sig til rådets repræsentant på det 
pågældende center med dokumentation for evt. 
kritisable forhold. Denne drøfter derefter hen-
vendelsen med centerledelsen. Findes der ikke 
en løsning, og repræsentanten mener, at der er 
hold i klagen (og det ikke drejer sig om baga-
teller), går han/hun videre med den til kom-
munens leder af ældreplejen i håb om at der 
findes en løsning der. Fører det heller ikke til et 
akceptabelt resultat, kontaktes socialudvalget. 
Det samme vil være tilfældet, hvis rådet mener, 
at der bør tages politiske initiativer på området 
for klagen.

Venlig hilsen
Birte Kramhøft, formand
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BALLERUP MUSEUM

Måden, hvorpå vi har fyldt spisekammer og køle-
skab, har ændret sig gennem tiden. Ballerup Mu-
seum tager dig med på en lokal tidsrejse gennem 
byernes udvikling set ud fra de steder, hvor vi har 
købt vores dagligvarer. Vi har udvalgt eksempler 
på nogle af de købmandshandler, der lå i landsby-
erne, små selvbetjeningsbutikker i villakvarterer-
ne og centre i forstaden. Måske kan du genkende 
stederne og kommer i tanke om ellers glemte 
butikker, hvor du købte ind.

”Hvad skulle det være”
Gårdene i landsbyerne var omkring år 1900 sta-
dig i høj grad selvforsynende, men der var også 
behov for købmandshandler, hvor landsbyens 
beboere kunne købe petroleum til lamperne og 
rosiner til blodpølsen. Samtidig kunne købman-
den aftage nogle af gårdenes produkter.

Selvom der har været tidligere købmandshand-
ler i Ballerup, så blev lysestøber Johan Michael 
Reeh den første, der fik næringsbrev på køb-

mandshandel i byen. Det skete i 1867, hvor han 
sammen med sønnerne Conrad og William 
grundlagde en købmandshandel centralt i byen 
på Sct. Jacobsvej ved kirken. Købmanden var 
også modtager af post, der skulle til og fra Bal-
lerup med postvognen. 

I Måløv åbnede Jørgen Andersen købmands-
handel på Stationsvej i 1907. Virksomheden 
voksede og blev frem til 1920erne udvidet med 
blandt andet tørve- og foderhandel. 

I Skovlunde lå Laurits Christensens købmands-
forretning, der var den ene af to konkurrerende 
købmandsforretninger i landsbyen. Laurits 
Christensens svigerfar Niels Andersen, der 
ejede Ålegård, købte og gav forretningen til 
Laurits og datteren Anna Christine Andersen i 

Købmand Laurits Christensens købmandsforretning på 
Ejbyvej i Skovlunde omkring 1910. Indehaveren står selv på 
trappen til sin forretning.

Fra købmandshandel  
til storcenter
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1903, da parret blev gift. Det var gerne mænde-
ne, der kom og handlede hos købmanden. Fra 
gårdene havde de hver dag ærinde i Skovlunde, 
når de om morgenen skulle køre mælk til de to 
opsamlingssteder for mælk, der var i byen. Så 
ordnede de indkøbene samtidig, mens konerne 
blev hjemme på gårdene og klarede de daglige 
gøremål. 

Derfor åbnede købmandsforretningen tidligt 
om morgenen – om sommeren kl. 6 og om vin-
teren kl. 7. Om aftenen lukkede den først mel-
lem kl. 18 og 20. Lørdagaften holdt forretningen 
åbent til kl. 23. De varer, kunderne ikke selv 
hentede, blev bragt ud. 

Børnene i familien og bydrengen cyklede langt 
omkring, ofte med en petroleumsdunk på den 
ene side af styret, en stor kurv med flasker på 
den anden side og bag på cyklen en kurv med 
andre købmandsvarer. 

Sommetider måtte købmanden selv til Køben-
havn for at hente eller bringe varer. Det foregik 
med hestevogn. Når det var mørkt om vinteren, 
satte købmanden lygter på hestevognen. Vogn-
lygterne blev oplyst med stearinlys.

Tá  selv
Efterhånden som sommerhus- og villakvarterer 
voksede frem omkring landsbyerne, åbnede 
købmandsbutikker og ismejerier her. En af 
disse var Taormina på Tangevej i Skovlunde. I 
1947 købte Kolonihaveforbundet Toftholm og 
Bybjerggård og udstykkede gårdenes jorde i 
parceller, der blev solgt som sommerhusgrunde. 

Jørgen Andersens købmandsforretning i Måløv i 1964. I lof-
tet ses et verdenskort, og ned fra lysstofarmaturet hænger 
et udvalg af varer: tæppebankere, børster, en vandkande 
og en varmedunk. På reolen til venstre hænger papirsposer 
til varer i løs vægt. I midten foran National kasseapparatet 
står en tønde med spegesild, og bag kaffemøllerne til højre 
skimtes det sidste nye: et kølemøbel.

»
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BALLERUP MUSEUM

» En grund, der lå på hjørnet af Tjørnevænget og 
Tangevej, blev købt af en italiensk familie, som 
fik tilladelse til at indrette et ishus i deres som-
merhus. Familien hed Ferrara til efternavn, og 
den bestod af mor og far og deres tre døtre. Se-
nere blev der indrettet en lille købmandsbutik i 
sommerhuset. Faderen var kok og arbejdede på 
et hotel i København. Moderen passede forret-
ningen, og efterhånden som døtrene voksede 
op, hjalp de moderen med at ekspedere. På et 
tidspunkt byggede familien et helårshus med 
tilhørende købmandsforretning. Huset blev 
kaldt Taormina efter faderens fødeby på Sici-
lien. Navnet stod over butikken. Der blev også 
indrettet en slagterforretning i den ene ende af 
huset. Den blev drevet af en slagter Nielsen, der 
boede på Tjørnevænget. Hans kone ekspede-
rede også i forretningen. Omkring 1962 købte 
den italienske familie et hotel ved Gardasøen og 
flyttede dertil, og en ny ejer fru Hansen overtog 
forretningen. Da fru Hansen blev gammel over-
tog datteren Nina forretningen. Slagteren blev 
lukket, og lokalet blev inddraget i købmands-
butikken. På et tidspunkt lavede Nina butikken 

om til en selvbetjeningsforretning, hvor man 
selv skulle finde sine varer og lægge dem ned i 
en kurv og til sidst betale ved kassen.

På Frederikssundsvej i Skovlunde lå Johannes 
Billes købmandsforretning. Johannes drev 
købmandsforretningen fra 1953 til 1980. I 1960 
lavede Johannes Bille den traditionelle køb-
mandsbutik om til en flot ny selvbetjenings-
butik. Forretningen var efter sigende en af 
de første selvbetjeningsbutikker i området. I 
starten, da den nye selvbetjeningsbutik åbnede, 
var der en kommis, to kassedamer samt et par 
bydrenge ansat hos købmand Bille. 
Johannes solgte sin butik omkring 1980, hvor 
han og hans hustru gik på pension. De ville 
have solgt butikken til en motorcykelforhand-
ler, men da der stod i lokalplanen, at der skulle 
ligge en købmand på stedet, måtte ægteparret 
sælge forretningen til en lavere pris til en, der 
ville drive købmandsforretning her. 

I mellemtiden var Skovlunde Centret blevet 
bygget, og der var åbnet en Brugsforretning nær 

Købmand Bille i den nyindrettede selvbetjeningsforretning, 1960.

Til venstre: Perronen på 
Ballerup Station, i bag-
grunden det nybyggede 
stationscenter, 1988.

Supermarkedet HCM på centertorvet i Skovlunde, ca. 1968.
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Billes købmandsforretning. Derfor gik der ikke 
lang tid, før den nye ejer af købmandsforretnin-
gen måtte dreje nøglen om og lukke butikken.

Under en hat
I løbet af 1960erne og 70erne voksede byerne 
hastigt, og de mange beboere havde brug for 
flere butikker. Med undtagelse af Måløv blev der 
bygget centre i både de gamle og nye bydele i 
kommunen. I centrene kunne alle indkøb klares 
under en hat, og store parkeringspladser sikrede, 
at man let kunne komme til og fra butikkerne i 
bil. I 1950erne mindede Skovlunde stadig om en 
landsby, men allerede i 1958 blev den første del 
af Skovlunde Centret ved Bybuen bygget, og 10 
år senere kom forretningerne ved Torvestrædet 
til. På centertorvet samledes byens indbyggere 
til sociale begivenheder. Omkring centertorvet lå 
også to supermarkeder.

Fra 1960erne så store nye boligområder med eta-
geejendomme dagens lys. Et af de nye boligom-
råder var Hedeparken/Magleparken i Ballerup. 
Hedeparken og Magleparken blev opført som 

en del af Ballerup-planen, der var et af de første 
store planlagte montagebyggerier i Danmark. I 
Ballerup syd, langt fra den oprindelige landsby, 
byggede man ca. 2.000 lejligheder, der hastigt 
skød op på de bare marker. Bebyggelsen blev 
opført som en satellitby, hvor butikscenter, skole, 
børneinstitutioner og senere en kirke indgik som 
en del af området.

De fleste butikker i Ballerup var frem til starten 
af 1970erne at finde på Stationsvej (nu Centrum-
gaden), som var byens centrum. Ballerup Cen-
tret blev indviet den 9. oktober 1973, og herefter 
flyttede mange butikker under tag. Centret er 
udbygget flere gange og er bygget sammen med 
stationen. Det skete i 1988, hvor stationsbyg-
ningen fra 1879 måtte vige pladsen for stations-
centret, der blev bygget ind over perronerne. 
Passagerne kunne nu udnytte ventetiden på 
toget med butiksbesøg.

Af Svend Jørgen Jensen (redaktør af Ballerup Hi-
storiske Forenings blad Byhornet) og Mette Jensen 
(museumsleder).

Hedegårdscentret, julen 1976.
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DET SKER PÅ LAUTRUPGÅRD

MusikFritteren er til dig, som har tid og lyst til at spille musik 
sammen med ligesindede
Hver torsdag eftermiddag fra kl. 14 - Det er gratis at deltage. Har du lyst til at få vedligeholdt 
færdighederne på dit instrument eller smurt sangstemmen sammen med andre i hyggeligt 
musikalsk og socialt samvær nogle timer torsdag eftermiddag?
Har det din interesse, så send en mail til MusikFritterenLautrupgaard@gmail.com eller kontakt 
Bjarne Aaberg på tlf. 20412744, så du kan få løbende info om MusikFritteren.

ADR E S SE:  LAU T RU PGÅ RD M USIK-  O G KU LT U R H US,  LAU T RU PV EJ  2 ,  2750  BALLERU P

Four Jacks Show
James Rasmussen fra det tidligere Four Jacks 
kommer med sin trio. Søndag den 24. januar 
2021 kl. 15.00. Billetter på lautrupmusik.nemtil-
meld.dk. Pris kr. 120.-

Mere end tyve år er det blevet til, siden James 
startede med at underholde, med Four Jacks og 
John Mogensen sange.
Kom og oplev en musikalsk stjerne-eftermid-
dag, i selskab med James Rasmussen Trio. 
James var en fjerdedel af den hæderkronede 
sang kvartet Four Jacks, hvor også John Mogen-
sen, Bent Werther og Poul Rudi deltog. James 
afløste Otto Brandenburg i 1958. 
James Rasmussen Trio underholder publikum 
med de allerstørste radio-hits fra dengang, og 
undervejs fortæller James Rasmussen anekdo-
ter, fra hans tid i legendariske Four Jacks.
Arrangør: Lautrupgård Musik- og Kulturhus i sam-
arbejde med Lautrupværterne
Støttes af Ballerup Kommunes Kultur- og Fritids- 
udvalg og Nemtilmeld.dk

Intimkoncert med jazzvokalist 
Ninna Milner og band 
Søndag den 14. februar 2021 kl. 15.00.
Billetter på lautrupmusik.nemtilmeld.dk. Pris kr. 100.-

Denne eftermiddag, som passende for musik-
kens tema er Valentines Dag, kan Ninna Milner 
opleves med sit band som også medvirker på 
Ninnas nye pladeudgivelse “Treasures of the 
Heart”, Lars Emil Riis (flygel, keyboard), Tomas 
Raae (kontrabas, cello, guitar) og Lis Wessberg 
(trombone). Dansk vokaljazz der stiller det 
universelle spørgsmål: Gemmer hjertet på flere 
svar, end vi aner? Den erfarne og albumaktuelle 
jazzvokalist, Ninna Milner, er ikke i tvivl: At 
hjertet ved besked, er jo ikke nogen nyhed. Det 
er med hjertet, vi kan opleve de dybeste niveau-
er af sympati, empati og medfølelse.
Arrangør: Lautrupgård Musik- og Kulturhus i sam-
arbejde med Lautrupværterne
Støttes af Ballerup Kommunes Kultur- og Fritids- 
udvalg og Nemtilmeld.dk
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TEMA TEATER

Man må sige, at TEMA’s program for forårssæ-
sonen 2021 lever op til vores motto ”noget for 
enhver smag”. Vi skal møde eventyrlige helte 
og heltinder, skæve og groteske udkantstyper, 
komiske eksmænd, livsglade og syngende tyro-
lere, elegante entertainere og operastjerner med 
smægtende røster.
Baltoppens dygtige og omsorgsfulde personale 
sørger for, at alle coronaregler overholdes. Er du 
del af en gruppe, en familie eller bare har lyst til 
at gå i teatret alene, er du velkommen. Der er også 
plads til teatergæster i kørestol. 

Torsdag den 28. januar 2021, kl. 18:  
ROBIN HOOD
Pressen skrev: ”Robin Hood på Folketeatret er 
simpelthen en god oplevelse takket være hele 
holdet. Dermed er Folketeatret lige nu den 
sjoveste mulighed for godt familieteater i ho-
vedstaden”. En lille gruppe musikanter angiver 
stemningen og tempoet for det flotte ensemble-
spil. Medvirkende: Christopher Læssøe, Emi-
lie Rasmussen, Jesper Riefenstahl, Jon Lange, 
Morten Christensen m.fl.

Torsdag den 11. februar 2021, kl. 19.30:  
EKS-MÆND
Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard fortsæt-
ter deres succesfulde parløb i Folketeatrets ny 
skrevne road-comedy. De to eksmænd mødes 
tilfældigt på rejse gennem Europa, og har ab-
solut intet til fælles … på nær: Rygproblemer, 
manglende stedsans, samme ekskone og en 
tætpakket midtvejskrise i bagagen.

Torsdag den 25. februar 2021, kl. 19.30:  
BLINKENDE LYGTER
Teater 2 og Nørregade Teater står for teaterud-
gaven af Anders Thomas Jensens berømte film. 
En grotesk historie med både humor og alvor.
Medvirkende: Paw Henriksen, Thomas Mag-
nussen, Peter Pilegaard, Frank Rubæk m.fl.

Teaterforeningen TEMA’s forårs-
sæson 2021

Tirsdag den 16. marts 2021, kl. 19.30:  
DE TRE MUSKETERER
Figaros og Den Ny Opera har leget med Dumas’ 
klassiske fortælling, der rummer det hele: Intri-
ger, fægtescener, kærlighed, onde skurke og ædle 
helte. I en blanding af musical, operette, opera og 
farce udfordres de 4 medvirkende, som dækker 
alle roller: Lisbeth Kjærulff, Hans Dueholm, Kri-
stian Jensen og Allan Dahl Hansen.
 
Tirsdag den 23. marts 2021, kl. 19.30:  
SOMMER I TYROL
Amorinerne flyver forvildede rundt over alpet-
oppene i Folketeatrets udgave af denne kendte 
og elskede operette, hvor overtjeneren Leopold 
forelsker sig i værtinden på Den Hvide Hest, 
Josepha. Alle sangene er blevet evergreens!
Medvirkende: Jesper Groth, Karsten Jansfort, 
Søren Hauch-Fausbøll, Meiken Bahnsen, Marie 
Mandrup, Troels Malling m.fl.

Søndag den 11. april 2021, kl. 15:  
NOTHING ’BOUT ME
Café forestilling fra Café Liva med kaffe og 
kage inkluderet i prisen. Denne gang handler 
det om Stings musikalske univers, hvor kærlig-
heden er i centrum, kærligheden til den eneste 
ene, til familien, til de små ting og til hele livet.
Medvirkende: Jacob Morild, Morten Wedendal 
og Nils Krøyer.

Tirsdag den 20. april 2021, kl. 19.30: OPERA 
SKAL GØRE ONDT!
Tenoren Niels Jørgen Riis og barytonen Guido 
Paevatalu fra GuidOpera synger de skønneste 
arier og duetter og fortæller om de store og vold-
somme følelser på operascenen, men de løfter 
også fortæppet for de ofte vanvittige og morsom-
me situationer, der kan opstå, uden at publikum 
opdager det, imens det store drama udspiller sig 
på scenen. Ved klaveret: Leif Greibe.
Venlig hilsen TEMA’s bestyrelse

Billetter kan købes online på www.baltoppenlive.dk. Følg i øvrigt med på vores hjemmeside: www.tema-Baltoppen.dk i løbet af sæsonen.
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Du finder os på Tapeten, Magleparken 5. Bus 156 kører lige til døren. 

Så kom den nye sæson i gang. 
Dejligt for alle os som havde savnet motionen og samværet i TAPETEN Senior Idræt. 

Vi fik afholdt årets generalforsamling den 30. september 2020, som var udsat pga. nedlukningen i foråret.  

Motionen er selvfølgelig i forhold til de gældende restriktioner. 
Alle er glade og vi overholder selvfølgelig restriktionerne for COVID-19, både med deltagerantal max. 50 inkl. 
instruktør, redskaber - som er begrænset til måtter og elastikker- ingen løben i salen, motionen er tilrettelagt med 
udøvelse på samme plads. Hver enkelt motionist medbringer selv redskaberne. Der er håndsprit og alle møder 
omklædte, pga. restriktioner og begrænset brug af omklædningsfaciliteter. 

Men i oktober kom der en nedskrivning af deltagerantallet til 10. 
Det er godt nok lidt bøvlet, men for at overholde restriktionerne fra Sundhedsstyrelsen og de forskellige forbund, 
herunder DGI, afvikler vi aktiviteterne således på TAPETEN i perioden oktober - november, og måske mere, det vil 
regeringens udmelding i slutningen af november vise sig, men indtil da  

skal 
 du bære mundbind når du kommer/og når du forlader TAPETEN Foreningscenter, men ikke når du udøver 

motion i hallen. 
 du være opdelt i grupper af 10 fordelt i hallen (tennishallen) med klar afstand mellem grupperne, og det er i 

den gruppe du fremover har mulighed for at udføre motion. 
 du være i den gruppe – af hensyn til din sikkerhed – og af hensyn til dine medmotionister. Det er ikke tilladt 

at skifte gruppe. Kun på den måde kan vi fortsætte en forsvarlig aktivitet for alle. 

Ændringer kan ske. 
Det er godt, det er sikkert og det er dejligt at motionere, når blot vi tager højde for de udmeldinger som regeringen 
kommer med, og det gør vi. Vil du være med, så se på hjemmesiden www.tapeten.dk hvem vi er. Du skal dog være 
+60 for at deltage. 

Vil du være med? Så kontakt: 
Formanden for TAPETEN Senior Idræt, Réne Jønsson, på e-mail: renejoensson@live.dk, eller mobil: 50565141 

 
Foto: Finn Jacobsen 


