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99 VÆVERE fylder en del, og mange tons er trykt og bragt ud af frivillige....

VÆVEREN JUBILÆUMSTILLÆG

Velkommen til Væverens Jubilæumstillæg i
anledning af udgivelsen af blad Nr. 100 og
Væverens 25 års jubilæum !
Med dette Jubilæumstillæg vil vi forsøge at beskrive nogle af højdepunkerne i
Væverens og dermed også i Aktivitetshusets historie - hvad der kunne få bølgerne til
at gå lidt højt indimellem og hvad der har fyldt meget i diskussionen - bl.a.:
• Motionsrummet (side 10)
• Brugerbetaling (side 16)
• Parkering (side 15)
• Aktivitetshus/Medborgerhus, benyttelse af lokaler, herunder Festsal (side 21)
Og så bringer vi også et interview med den tidligere og nuværende leder af
Aktivitetshuset, samt lidt om besøg fra Japan.
Vi håber du, kære læser, vil tage en tur med os ned ad ”Memory Lane”.
Alle brugere af Aktivitetshuset er i forbindelse med jubilæet på e-mail blevet spurgt:
”Hvad betyder Aktivitetshuset for dig?”.
Fantastisk mange har svaret tilbage og helt overvældende, er alle svar meget positive
og entusiastiske - på nær en enkelt tillægsbemærkning om dårlig akustik i Caféen og det er der jo.... Vi er rigtig glade for, at I har brugt tid på at fortælle og dele Jeres
oplevelser af og i Aktivitetshuset, - TUSIND TAK!
I dette Jubilæumstillæg, samt i efterfølgende udgivelser, vil vi bringe så mange af
disse glade udsagn, som pladsen tillader - det sker dog i en lidt redigeret udgave.
Samtlige udsagn fra Aktivitetshusets brugere vil blive lagt på Hjemmesiden i sin fulde
ordlyd.
Med venlig hilsen
Redaktionen

Oplag: ca. 2500 eksemplarer
Redaktion: Carl-Henrik Coakley og Henning B. Christensen
Forsidebillede: Keld Bjørn Andersen
Annoncer: Benny Pedersen
Udgiver: redaktioner@wiedergaarden.dk

2

VÆVEREN JUBILÆUMSTILLÆG
Første udgave af Væveren fra marts 1991, for 25 år
siden, blev udarbejdet af Willi Palm Hansen.

VELKOMMEN TIL ”VÆVEREN” !
Aktivitetshusets brugerråd har længe
følt behov for at forbedre informationen
for pensionister og efterlønnere i
Dragør i almindelighed og for Aktivitetshuset i særdeleshed.
Derfor er det glædeligt, at det er lykkedes,
at etablere et informationsudvalg i Aktivitetshuset, som har påtaget sig opgaven
at formidle forskellige oplysninger m.v.
gennem udgivelse af bladet ”VÆVEREN”.
Vi håber, at modtagerne af bladet hilser
initiativet velkommen og brugerrådet ønsker
held og lykke fremover.
Aktivitetshusets brugerråd
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”Mærkedage ” for Væveren og Aktivitetshuset
Nr. 1 - MAR 1991:
Nr. 5 - MAR 1992:
Nr. 20 - DEC 1995:

Nr. 36 - DEC 1999:
Nr. 41 - MAR 2001:
Nr. 55 - SEP 2004:

Nr. 58 - JUN 2005:
Nr. 59 - SEP 2005:
Nr. 67 - SEP 2007:

Nr. 69 - MAR 2008:
Nr. 72 - DEC 2008:
Nr. 74 - JUN 2009:
Nr. 76 - DEC 2009:
Nr. 77 - MAR 2010:
Nr. 79 - SEP 2010:

Nr. 80 - DEC 2010:

Nr. 81 - MAR 2011:
Nr. 82 - JUN 2011:
Nr. 98 - SEP 2014:
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Første udgave af Aktivitetshusets informationsblad ”VÆVEREN”
udgives - ca. 1.200 eksemplarer.
”Wiljam Væveren” introduceres. Søndags åbent i Caféen i vintermåneder.
Generationsskifte i redaktionen, Karl-Gunner Petersen og Peter Winding
træder til. Den ”gamle” redaktør og medredaktør fra bladets start,
Gunnar H. Rasmussen træder tilbage. Ny teknik og redigeringsværktøj.
Første farveforside.
Nyt logo til Aktivitetshuset tegnes af Flemming Brylle .
Regeringen fjerner tilskud til distribution af bl.a. foreningsblade,
herunder Væveren, det betyder at den favorable pris på 1,91 kr./blad
stiger til alm. porto. Merudgift på 5.000 kr. pr. udgivelse! Alternativer
til Postvæsenet og sponsorer efterlyses. Udbringning af bladet blev
herefter overdraget til ”Bring Citymail”. Væverens oplag ca. 2.000.
I foråret 2005, modtager de frivillige i Aktivitetshuset Dragør Kommunes
Kulturpris 2005.
Røgfri Café fra 1. september.
Væverens forside efterlyser den forsvundne skulptur ”Solidaritet”
af Ferlov Mancoba. Skulpturen stod boltet til en granitsøjle ved
Aktivitetshusets indgang. Søjlen stod tilbage.... I samme Nr. indføres
”Caféens side” - og HELE Aktivitetshuset bliver røgfrit!
Væveren nu tilgængelig på Aktivitetshusets hjemmeside.
Det ny logo for Aktivitetshuset pryder Væveren.
Aktivitetshuset 20 års jubilæum.
Nu flere farvesider og farveannoncer i Væveren.
Er første udgivelse, som uddeles pr. ”fodpost” af frivillige, 57 frivillige
havde meldt sig til at udbringe Væveren ( en kold februar) !
Støtteforeningen ”Aktivitetshusets Venner” har stiftende
generalforsamling 27. august 2010.
”Besparelser” er et flittigt anvendt ord, - også dengang....
Kommunalbestyrelsen beslutter at indføre brugerbetaling fra 2011.
”Det Gamle træ, oh lad det stå”, - nej, desværre måtte det lade livet da
der ikke var mere saft og kraft i det. Væverens forside viser fældningen
(se også 23).
Brugerrådets protester hjælper ikke, der indføres brugerbetaling pr. 1.
februar 2011.
Nyt layout og opdateret hjemmeside, hvor aktivitetslederne, Café m.f.
selv kan opdatere.
Fuld farveudgave af Væveren.

VÆVEREN JUBILÆUMSTILLÆG

I VÆVEREN Nr. 5 - marts 1992 - introducerede nu afdøde Willi Palm
Hansen, medlem af Brugerrådet, ivrig billardspiller, revyforfatter og
skuespiller i Dragør Revyen, grundlægger af Dragør Judo Klub og meget,
meget mere! - tegningen om ”Wiljam Væver”.
Wiljam Væver er lettere alkoholiseret, kan man vel godt sige, han har altid
sjove og til tider lidt spidsfindige kommentarer til aktuelle emner - det kan
man måske savne lidt af i dag...
Wiljam Væver ”huserer” i Væveren frem til og med blad nr. 63, september
2006, - se side 9. Alle ”Wiljam Væver” tegningerne vil blive lagt på
Aktivitetshusets Hjemmeside omkring 1. marts.
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VÆVEREN JUBILÆUMSTILLÆG
Interview med Ejner Andresen og Hanne Berthelsen.
en café med 2 lønnede ansatte foruden en
lønnet leder.
Institutionen skulle drives som en kommunal
institution underlagt et af pensionisterne
valgt brugerråd og med deltagelse af en
Ejner, tak fordi vi må stille dig et par repræsentant for kommunalbestyrelsen og
spørgsmål i anledning af Aktivitetshusets at der skulle udarbejdes vedtægter for husets
virke.
blad, Væveren, udgivelse nr. 100.
Af Axel Lange
Januar 2016

Du var jo den initiativrige og overordentligt
populære leder af Aktivitetshuset i de første
ti år efter institutionens oprettelse, efter at
du i mange år havde været leder af Dragør
Kommunes Sociale Forvaltning. Kan du
fortælle lidt om hvordan du oplevede dette
helt nye initiativ i Kommunen, hvordan det
startede, hvilke visioner du havde for husets
fremtidige funktioner og hvordan du greb
opgaven an?
Wiedergårdens
tilblivelse i 1988 - 1989,
omfattende såvel boliger,
sundhedsafdeling
og
et
aktivitetshus
for
selvhjulpne pensionister,
skyldes først og fremmest
et særdeles konstruktivt
og
tillidsfuldt
samarbejde
imellem
bygherre – boligselskabet Strandparken
med sin daværende respekterede formand
Peter Jensen - kommunalbestyrelsen og
socialforvaltningen.

På grundlag af foranstående og efter flere
besøg og kontakter med andre kommuners
aktivitetshuse
åbnede
Wiedergårdens
aktivitetshus i sensommeren 1989 – i
begyndelsen med relativt få brugere, men
efterhånden kom huset ind i en rivende
udvikling, som i 1999, hvor jeg sluttede et
utroligt dejligt virke som leder af huset i 10 år,
omfattede ca. 35 forskellige aktiviteter og hvor
huset havde opnået en bemærkelsesværdig
anerkendelse nationalt som internationalt,
og jeg noterer med stor anerkendelse og
tilfredshed, også som bruger af huset, at min
efterfølger – Hanne Berthelsen – har formået
at videreføre, udvikle og forbedre husets
virke og omdømme.
Hanne du er, som den effektive og altid
elskværdige og positive inspirator og leder af
Aktivitetshuset, vores allesammens Hanne.
Mit første spørgsmål til dig skal derfor være:
Det virker som om du kan lide dit job. Hvorfor?

Ja, det er rigtigt. Jeg kan
Med det stigende antal ældre, også i Dragør
rigtig godt lide mit job. Jeg
kommune, modnedes idéerne og tankerne
kan i det hele taget godt
for – primært som forebyggende indsats – at
lide mennesker og jeg
oprette en kommunal institution, hvis formål
kan godt lide i fællesskab
var, at delagtiggøre pensionister i deres egne
at få det bedste ud af de
ønsker om aktiviteter og beskæftigelse og
muligheder vi har. Hvorfor
hvor de enkelte aktiviteter blev ledet af en
ikke stile efter drømmene og bagefter få
ulønnet pensionist.
virkelighedens rammer og drømmene til at
Som hjertet i institutionen, skulle der oprettes gå op i en højere enhed.
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Det er meget givende og inspirerende at
være blandt så stor en mangfoldighed af
mennesker, der alle er aktive og hver især
har deres helt egen historie og noget at byde
ind med.

ønsker og bliver båret af frivillig indsats.
Derfor er Aktivitetshuset et levende sted, der
præges af tidens strømninger.

Jeg har altid syntes, at forebyggelse,
vidensdeling og sociale relationer er
spændende at arbejde med. Og det er jo lige
netop det, Aktivitetshuset handler om. Så
at være medvirkende til at skabe rammerne
for at så mange som muligt kan få glæde,
oplevelser, udfordringer og øget livskvalitet
ved at indgå som frivillig eller deltage i husets
arrangementer, det er dejligt.

Der er kommet mange nye aktiviteter til
og dermed er der også kommet langt flere
aktive mennesker i huset. Mændene er også
kommet på banen. Der er næsten en fiftyfifty fordeling.

I mine øjne er dagens +60 årige langt mere
fokuseret på at holde sig selv i gang, både
Netop mangfoldigheden og det at folk vil når vi taler motion, kost og intellektuelle og
noget, er spændende at arbejde med.
kreative udfordringer, end de var for blot 16
Næsten alle kommer med et godt humør, der år siden.
bidrager til den gode stemning i huset.
I de 16 år jeg har været leder af Aktivitetshuset,
Jeg ved aldrig, hvad dagen bringer, så det kan jeg bestemt se den udvikling meget
er både et levende hus og en levende tydeligt. Hele motionsafdelingen er vokset
gevaldigt, ligeså It og madlavning.
arbejdsdag.

Aktivitetshuset er mødestedet for byens
efterlønnere,
førtidspensionister
og
pensionister, hvor de kan indgå i sociale
netværk,
forebygge
ensomhed,
få
Men jeg er også meget bevidst om, at uden udfordringer, viden, inspiration, støtte og
de frivilliges aktive indsats, ville der ikke være dyrke motion. Hele paletten går, også i
dag, godt i spænd med Kommunens fokus
noget Aktivitetshus.
på forebyggelse og udvikling af aktivt
Hanne, føler du, at udviklingen af medborgerskab.
Aktivitetshuset i dag har opfyldt de
forhåbninger og intentioner, man havde med AL: Hanne, hvad betyder Væveren i det daglige
det fra starten? Eller er udviklingen gået i en i huset og ude i Dragør f.eks. Information,
aktiviteter og dine egne muligheder for
anden – og måske endnu bedre – retning?
kommunikation.
HB: Ejner Andresen er nok bedre til at svare
på dette end jeg er, da han jo var med fra den HB: Væveren kom til verden i 1991. Det
startede som et talerør fra Brugerrådet til
spæde start.
brugerne.
Kommunalbestyrelsen var meget fremsynet,
da man i slut 80´erne, besluttede sig for at Det har udviklet sig og er i dag en meget
medinddrage borgerne. Ejner Andresen vigtig kilde til hele husets PR.
og de frivillige gjorde et fantastisk stykke Bladet når ud til ikke mindre end 2.500
arbejde med at lægge fundamentet til det husstande i Dragør Kommune og det bliver
Aktivitetshus vi kender i dag.
håndbåret, 4 gange om året.
Aktivitetshuset bygger og har altid bygget I bladet, der stadig er talerør for Brugerrådet
på at aktiviteterne opstår ud fra brugernes kan man i dag finde en
...

Fortsættes side 8
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Fortsat fra side 7

mængde information om huset og alle aktiviteterne. Mest fremadrettet, men også historier
om noget, der er sket. Og så selvfølgelig annoncer fra de firmaer, der støtter udgivelsen af
Væveren.
Der ligger et stort stykke frivilligt arbejde i at skrive indlæg til Bladet, indhente annoncører,
redigere og opsætte bladet, trykke det, lave rutelister til omdelerne, samt omdelingen, inden
læseren har det i hånden.
Brugerrådet ønsker at fortælle alle om de gode muligheder, der er i Aktivitetshuset. Nogle
kender slet ikke Aktivitetshuset og andre har den opfattelse at Aktivitetshuset kun tilbyder
aktiviteter for ”de gamle”. Det vil vi gerne råde bod på og udbrede kendskabet til huset og de
muligheder der er. Det er også vigtigt for huset, at der hele tiden kommer nye til.
Derfor arbejder Aktivitetshusets PR-gruppe bredt. Både med ”ambassadører” for huset,
pressemeddelelser, hjemmeside, info-skærme, flyers, emails, nyhedsbreve og selvfølgelig
Væveren.

At lave et Blad
At lave et blad er morsomt - men ikke altid bare sjov.
Hvis vi bringer vittigheder, siger læserne, at vi er
pjattede.
Hvis vi ikke gør det, er vi kedelige.
Hvis vi klipper i andre blade, er vi for dovne til selv
at skrive.
Hvis vi ikke gør det, er vi for glade for vor eget.
Hvis vi ikke optager indlæg, bidrager vi ikke til den
sande oplysning.
Hvis vi gør det, er bladet fuld af vås.
Hvis vi skriver sandheden, risikerer vi at blive sagsøgt.
Og så er der måske nogen, som tror, at vi ikke har
klippet dette ud af et andet blad,- men det har vi!
Nemlig fra Væveren Nr. 3 - September 1991, som sikkert
også har klippet det fra et andet blad...
Med venlig hilsen
Redaktionen
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Nogle eksempler på ”Wiljam Væver’s” færden i Væveren
Nr. 10

Nr. 11

Nr. 21

Nr. 63

POKER - en ny aktivitet i Aktivitetshuset,
2006. Sidste gang Wiljam Væver optræder.
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Den lange og besværlige vej til et motionsrum
Noget af det der har fyldt allermest i VÆVERENS historie, er PROJEKT MOTIONSRUM. Faktisk
helt fra nogle af de første udgaver i 1992-93 og frem til 2003. Stemningen har bølget op og
ned; - fra stor optimisme og gejst, nu er den hjemme! - til dyb frustration og vrede over
kommunens Driftudvalg, Kommunalbestyrelse og ”andre væsener”, som gang på gang var
”modstræbende” overfor projektet. Undervejs har nogle af Aktivitetshusets motionister
dyrket Fitness på Løjtegårdsvej.

MOTIONSRUMMET’s historie
Fra Væveren Nr. 50 - juni 2003:
” For ca. 6 år siden (1997 - Red.) rejste
Peter Winding spørgsmålet (ønsket) overfor borgmester Birgitte Rinhart om, at
kommunen etablerede et motionsrum specielt for pensionister og derfor i forbindelse med Aktivitetshuset.

Ønsket blev efter en samtale med leder af
sundhedsafdelingen Anna Nielsen og forvaltningschef Marianne Viltoft afvist med
den begrundelse, at der ikke var lokaler
ledige.
Aktivitetshusets Brugerråd, der var blevet inddraget i ønsket, påpeger nu, at et
kælderlokale på ca. 120 kvadratmeter er
egnet.
Brugerrådet foreslår andre løsninger, der
alle bliver afvist af forvaltningen, der også
peger på det farlige i at benytte / opholde
sig i et kælderlokale. Bemærkelsesværdigt
er også, at det tager over et halvt år at få
svar fra Marianne Viltoft.
Efter flere møder, hvor Ældrerådet også
deltager, ender det med, at Marianne Viltoft henviser til, at vi rejser spørgsmålet
politisk. Det gør vi så, idet vi bl.a. kontakter byens læger, der alle ved underskrift
af brev anbefaler at dyrke motion (udstillet i gangen, også kaldet ”Studiestræde” - Red.)
Samtidig forsøger Brugerrådet forgæves
at få en kontakt med borgmesteren for
at aftale et møde, hvor vi vil rejse sagen
”motionsrummet” politisk. Der henvises til
udarbejdelse af rapporter m. m.
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Finn Hyllested udtaler: ”dette er vrangsiden af serviceapparatet. De ældre vil jo
bare ha’ et rum, der ellers er fyldt med
skrammel.”
Brugerrådets tålmodighed er ved at være
opbrugt og klager skriftlig til borgmesteren over forvaltningens manglende vilje til
en konstruktiv løsning.
Vi skriver nu begyndelsen af 1999, og Ældrerådet er på banen igen ved Kurt Lund og
Erik Nielsen, der afholder et møde med
Marianne Viltoft og Anna Reuss tidl. Nielsen, og der kommer 4 forslag ud af mødet:
•

Brug af Enggårdens fysioterapi

•

Etablering af en motionsforening og leje
sig ind hos et fittness-center

•

Motionere i indgangshall´en

•

Et kælderrum ved et mageskifte

14 dage senere behandler Brugerrådet de
4 forslag og går ind for kælderløsningen.
Dette får Marianne Viltoft til at forlægge
kommunens jurist spørgsmålet om ansvar
ved et eventuelt uheld ved motionsredskaberne.
Medlemmerne af Driftsudvalget er enige d.
3. februar.
Der skal ikke etableres motionsrum i
Aktivitetshuset!
Og så går der rigtig politik i motionssagen,
der sendes tilbage til udvalget.

VÆVEREN JUBILÆUMSTILLÆG
Frivillige hjælpere har malet, opsat spejle,
skænket malerier og meget mere, alle har
bidraget til det gode resultat, som vi kan
være stolte af ! ”
Nr. 50

(Wiljam Væver fra Nr. 38, ”Exit motionsrum” indsat i artikel, Red.)

MEN, Asger Larsen udtaler: ”Vi har tidligere tilkendegivet, at vi er positive overfor
en kælderløsning i Wiedergårdens motionssag.”
Så hvad var mere naturligt end at kontakte
den nye Borgmester efter sidste kommunevalg, og han holdt ord. Gennem lederen af Social & Sundhed Kjeld Petersen,
får vi stillet en del af et kælderlokale til
rådighed. Her har vi etableret et dejligt
motionsrum. Omkostningerne har vi selv
afholdt. Det har kostet 170.000 kr., penge,
som vi havde sparet sammen til en minibus,
der ikke blev til noget. Bussen kunne vi ikke
købe afgiftsfri.
En stor tak til de flittige, der gennem loppemarked og andre aktiviteter, har sparet
denne formue sammen. Vi er blevet sponsoreret med ca. 15.000 kr., og vi håber, der
kommer mere.

- og Wiljam Væver? Han er blevet helt forvirret
over de mange tilbud, der er i det nye motionsrum:

Fortsætters side 12
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Alt til UG med
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Wivi Mouritsen

Jeg får brugt både
krop og hjerne.
Helle Steffen
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Væveren
Ja, så skete det
endeligt! - den
23. maj 2003 var
Aktivitetshusets
motionsrum en realitet
og borgmester Asger
Larsen kunne klippe
snoren.
En glad og stolt
Peter Winding kan
konstatere, at PROJEKT
MOTIONSRUM er en
realitet!
Borgmesteren ønskede
tillykke og glædede
sig over, at initiativet
”motionsrum” har
givet et så glimrende
resultat!

Godt det ikke er mig !

Som borgmester må man finde sig i lidt af hvert,
her er Asger Larsen kommer på ”pinebænken”.
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Væveren Nr. 70 - juni 2008: Motionsrummet blev udvidet og loftet lydisoleret.
I Væveren Nr. 83 - september 2011 kan man læse,
at motionsrummet flytter op i nordvestfløjen (i det
tidligere Daghjem) efter sommerferien. Efter en
stor indsats fra mange frivillige med at male, flytte,
indrette osv. - stod det hele klart, - store lyse og
luftige lokaler med plads til alle former for motion
med et væld af motionsredskaber, gymnastik,
Bodystep, FitVibe,
massagestole og
meget, meget mere!
Skønt motionscenter uden
bragende musik og caféen
bagefter, hvor man ofte
træffer bekendte eller nye
venner.
Ole Peter Norsk.

Og så var motionsrummet klart.....
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En anderledes reklame

En anderledes forside

Og en ”mystisk” forside

På side 9, - ja, det er ikke som du måske tror...
men, en reference til ”Kedelsmedens gave, der
måtte blive stående” ..?
Jeg går altid
glad hjem.
Vipling 02

Men den refererer naturligvis til, som
der står skrevet, de rekordmange
tilbud Aktivitetshuset kan tilbyde og
rekorderne er slået år for år...

Glæder mig meget
til det hver uge.
Bodil
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P

Parkering

arkering har altid været en ”varm kartoffel” lige fra første færd. I Væveren Nr. 18 - juni
1995 nævnes parkering som ”et stadig stigende problem”. Det må da vist siges, at være en
underdrivelse, for som alle jo ved, er problemet blevet endnu større og der er stadig ingen
løsning, - nu på grund af manglende midler til at gennemføre en ellers ganske udmærket
parkeringsløsning. Måske kan Kommunalbestyrelsen hjælpe?
Red.

Fra Væveren Nr. 41 - marts 2001:

Håbløs parkering langs hækken, dengang..

og ligeså håbløs parkering på fortovene i dag....

De mange uvedkommende parkeringer, f.eks. fra ”hjemmehjælpen” og ”pendlere” til
København, som tager bus 35 fra Wiedergårdens bus-stop, gør ikke situationen bedre !

Nu holder du altså op med det der, FORSTÅET !
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Brugerbetaling
Væveren Nr. 64 - december 2006, hvor
Brugerrådet skriver:
” Så kom den! - Brugerbetalingen !
Der har været tilløb til den før, men nu er
den en realitet!
I begyndelsen af oktober kom den lakoniske
meddelelse fra Kommunalbestyrelsen, at et
flertal havde besluttet, at brugerne af Wiedergårdens Aktivitetshus skulle betale en
afgift på 1.000 kr. om året for at komme i
huset, begyndende i 2007 og frem til 2010.
Mildt sagt bredte der sig en hidtil helt
ukendt frustreret og meget negativ stemning i huset. Brugerrådet indkaldte omgående til et aktivitetsledermøde, hvor der blev
orienteret om sagen. På mødet var der naturligvis en modstand mod brugerbetalingen,
men også en vis forståelse for, at det måske
var rimeligt med en mindre betaling, men slet
ikke i den størrelsesorden som foreslået.

I løbet af 2007 var der fra mange sider,
ikke mindst fra Brugerrådet, et stigende
pres på kommunen for at suspendere
brugerbetalingen. Kommunen havde da
hævet betalingen til 600 kr./år.

Umiddelbart efter fandt den årlige generalforsamling sted og ligeledes her var der
blandt de mange fremmødte stor utilfredshed at spore.
Fra kommunal side var der lagt op til, at Brugerrådet skulle finde en løsningsmodel for
betalingen. På baggrund af de fornemmelser,
som blev indhentet blandt brugerne bl.a.
under møderne og ligeledes gennem de oplysninger, som Brugerrådet fik med møder, hvor
der var deltagelse fra kommunens økonomiafdeling, fandt Brugerrådet frem til en model, hvor et beløb (200.000 kr.) blev opnået
ved en prisforhøjelse i Caféen og det resterende beløb fra en brugerbetaling på 200 kr.
pr. halvår, totalt 400 kr. på årsbasis for den
enkelte bruger. Dette oplæg er fremsendt
til Kommunalbestyrelsen. ”
acceptere og samarbejde om brugerbetalingen for at holde sammen på Aktivitetshuset.

I Væveren Nr. 66 - juni 2007 er der status fra
Brugerrådet, hvor Stig Eidorff skriver:

Vi krævede så til gengæld af Kommunen,
at de støttede os på alle måder, især ved
at ingen foreninger eller grupper fik gratis
adgang til Aktivitetshuset. Ellers ville der
aldrig blive de 1.000 betalende brugere, som
kalkulerne byggede på.

” Som bekendt besluttede Kommunal bestyrelsen sidste år, at Aktivitetshusets brugere
skulle af med i alt 600.000 kr. i brugerbetaling pr. år fra den 1. januar 2007.

Man ville jo f.eks. blot kunne fremvise et
medlemskort til en sådan forening i tilfælde
af et kontrolbesøg i stedet for den langt dyrere brugerbetaling.

Dette medførte selvfølgelig et stort ramaskrig og forsøg på at lave nogle foreninger,
som skulle videreføre de aktiviteter, der
kunne komme ind under Folkeoplysningsloven,
så Kommunen ville være nødt til at skaffe
dem gratis lokaler. Herved ville Aktivitetshuset i realiteten blive opdelt i flere enheder og dets betydning som et ”netværksted”
for pensionisterne ville blive ringere.

Det er også uholdbart i længden, at vore
frivillige medarbejdere i f.eks. Caféen skal
arbejde for nogle gratister, medens de selv
skal betale brugerbetaling.

Brugerrådet indtog derfor den holdning at

Vi har fremsendt forslag til nye vedtægter,
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Vi må sige, at indtil nu har hverken Forvaltningen eller politikerne bakket os op.
Vi har haft flere møder med Forvaltningen
og et enkelt med SBK-udvalget.
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hvor vi har indarbejdet princippet om at
alle, der kommer i Aktivitetshuset, enten
skal betale brugerbetaling eller leje lokaler
efter de nuværende regler.
Vedtægtsforslaget er imidlertid returneret
med besked om, at de nævnte foreninger
skal kunne komme i Aktivitetshuset uden
betaling, og at Aktivitetshuset som sådan
kun har åbningstid til kl. 16.
Brugerrådet arbejder i øjeblikket på at få
en direkte dialog med politikerne, så vi kan
finde en rimelig løsning på dette problem og
en række andre problemer, som brugerbetalingen medfører. ”

tilbud giver Dragørs ældre en bred vifte af
aktivitetstilbud og danner den sociale ramme
for mange pensionisters aktive tilværelse.
Afskaffelsen af brugerbetalingen skal ses
som en håndsrækning til den fortsatte
udvikling af de gode og sunde aktiviteter,
der udspringer fra Aktivitets-huset.
” Ovenstående meddelelse var at finde i Dragør Nyt fra den 11.11.08 på en officiel side
fra Dragør Kommune underskrevet af borgmesteren.

Hele siden var med oplysning om de forskellige kommunale områder, som indgik i forbinBrugerbetalingen er fortsat uafklaret i løbet delsen med budget 2009.
af efteråret, og i Nr. 68 - december 2007 står Set med Aktivitetshusets og brugernes øjne
bl.a.:
var det nærmest en forløsende officiel med” Kommunalbestyrelsen har d. 1. nov godkendt delelse om, at nu var brugerbetalingen væk
fra og med 1. januar 2009.
Aktivitetshusets nye vedtægter.
Det betyder bl.a. at:
•

Efterlønnere, pensionister og førtidspensionister er velkomne til at benytte Aktivitetshuset.

•

Brugerbetalingen er 200 kr. halvårlig.
Første halvår fra 1.1- 30.6 og andet halvår
fra 1.7-31.12.

Brugerrådet og husets brugere har ikke været i tvivl om, at en brugerbetaling for brug
af huset ikke var nogen god beslutning og har
hele tiden forsøgt at overbevise vore politikere om fejltagelsen. Den ringe indtægt
kunne let medføre en langt højere udgift i
hjemmeplejen.

Det er meget glædeligt, at vi nu igen (forhåbentlig?) vil se mange af byens pensionister
vende tilbage til huset og få en lysere hverdag gennem deltagelse i de forskellige aktiviI Væveren Nr. 69 - marts 2008 slår Brugerrådet teter samt være med i det sociale samvær i
fast, at brugerbetalingen for 2008 bliver kr. huset. Tak til politikerne for forståelsen for
husets betydning for Dragørs pensionister. ”
400/år.
•

Brugerbetalingen er ikke afhængig af
hvor mange aktiviteter man deltager i..... ”

En kreds af brugere sender i Væveren:

Men, så i Væveren Nr. 72 - december 2008 ” En stor tak til Erik Bloch for det store og
kan man læse følgende:
ihærdige arbejde for afskaffelsen af bruÆldreområdet
Brugerbetalingen i Aktivitetshuset afskaffes.
Med vedtagelsen af budgettet for 2009 er
det besluttet, at den hidtidige brugerbetaling
i Wiedergårdens Aktivitetshus bortfalder.
Aktivitetshuset og de mange arrangementer
og aktiviteter, der foregår på dette sted, er
båret af brugernes frivillige engagement, virketrang og fællesskabsfølelse. Husets mange

gerbetalingen i Wiedergårdens Aktivitetshus.
Det er dejligt med sådan en ildsjæl og at det
lykkedes, at afskaffe brugerbetalingen den
1. januar 2009. ”

Aktivitetshuset kunne således igen se frem til
stigende brugerantal og omsætning i Caféen...
Fortsættes side 18
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M

EN, så i 2010 var den gal igen! Nu skulle
der spares, - igen - igen.....
I Væveren Nr. 81 - marts 2011 skriver
Brugerrådet:

ånd og atmosfære var igen at finde.

” Kommunalbestyrelsen har nu meldt ud, at
der fremover skal betales brugerbetaling
for deltagelse på hold i Aktivitetshuset.
Prisen bliver 800 kr. om året, 400 kr. pr. 1.
februar og 400 kr. pr. 1. oktober. Aktivitetslederne er friholdt. Endvidere kan man
benytte Caféen og deltage i husets øvrige
arrangementer uden at betale brugerbetaling. Vi håber meget, at brugerne stadig vil
støtte op om Aktivitetshuset. Vi har noget
ganske unikt her, som alle andre misunder
os. Er prisen for høj, kan man jo melde sig
til flere ting og dermed få mere ud af det. ”

I et meget stort kommunalt budget på
mange millioner syner et beløb på omkring
500.000 kr. ikke så meget, da det jo næppe
er ren indtægt, når omkostningerne er trukket fra. Selvom man ”udliciterer” en del af
omkostningerne ved etableringen, vil denne
alligevel nok tage sin del af beløbet.

Men så slog lynet ned igen! ....
Men hvorfor brugerbetaling igen af en lille
gruppe af Dragørs ældre?

”Ak, ja ! - De gyldne løfter holdt ikke længe!

Og konsekvenserne? Det er nævnt før, hvad
der kan ske, når brugere, der gennem besøg
i huset opnår både fysisk og psykisk styrke,
pludselig føler, at økonomien ikke længere
rækker og må trække sig hjem i boligen. I
de fleste tilfælde vil det hurtigt stille krav
til den kommunale ældrepleje. Det er ikke
billigt for kommunekassen.

Sporene fra den sidste brugerbetaling var
næsten slettet. De frafaldne var vendt tilbage og optimismen og glæden hos alle var
igen ved det gamle. Aktivitetshusets gode

Jeg håber på, at så mange som muligt vil
fortsætte med at komme i Aktivitetshuset
og modtage de mange gode tilbud – jo flere,
jo bedre - Trods alt ! ”

I Væveren Nr. 94 - september 2014 udtaler
borgmester Eik Dahl Bidstrup (efter 3/4 år i
borgmesterstolen) til Væveren i et interview
(i juni) med Axel Lange om brugerbetaling:

det rent politisk, uden at det dog har været muligt at finde flertal for afskaffelse
af brugerbetalingen. Jeg vil gerne sige, at
jeg og Venstre er positive med hensyn til
at afskaffe brugerbetalingen. Og vi vil i
hvert fald gå ind i budgetforhandlingerne
med det udgangspunkt, at vi vil se, om det
kan lade sig gøre, og i hvilken form, det kan
gøres. ”

Og et læserindlæg fra Erik Gleie:

” Det er jo en ting, der har været meget
oppe i debatten både op til kommunalvalget og også efterfølgende. Der er jo rigtig
mange brugere og frivillige, der har udtalt
sig om dette problem, og vi har også luftet

Og så, i Væveren nr. 95 - december 2014 (Aktivitetshusets 25 års jubilæum, Red.) kan
Brugerrådet endelig annoncere:
” Til glæde for alle husets brugere vedtog vore politikere på kommunalbestyrelsesmødet 		
d. 12. oktober 2014 den samlede budgetpakke for 2015, hvilket betød
” EXIT BRUGERBETALING ”
Væk med den upopulære og urimelige ekstrabeskatning af Aktivitetshusets brugere. ”

Og hermed enden på en lang historie om brugerbetalingen i Aktivitetshuset - den endte
heldigvis lykkeligt !
- lad os allesammen håbe, at det er sidste gang brugerbetaling kommer på tale!
Redaktionen
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Dragør Sports - og Kulturpris 2004 tildeles
Aktivitetshusets frivillige

Væveren Nr. 58 - juni 2005:
Dragør Kommunes Kulturpris 2004 er tildelt alle frivillige i Wiedergårdens Aktivitetshus - her
repræsenteret af Rita Bach-Nielsen, som får overrakt prisen af Borgmester Asger Larsen.
Med prisen fulgte også en check på 2.500 kr. til Aktivitetshuset. Prisen, ”Det Spirende løg”,
symboliserer en indsats, der har fået ting til ”at spire, gro og give et menneskeligt afkast”.
Løget er udført i bronze af Flemming Brylle.
Prisen blev overrakt ved et festligt arrangement i Aktivitetshuset. Her var der mødt
ca. 100 personer op. Borgmester, kommunalbestyrelsesmedlemmer, formanden for
Folkeoplysningsudvalget, forvaltningschef, personale fra rådhuset, forældre til børnene fra
Dragør Musikskole (eleverne stod for en flot musikalsk underholdning på harmonika) og
selvfølgelig størstedelen af de ca. 65 frivillige, der skulle modtage prisen. Der blev holdt
flere taler og Rita Bach-Nielsen, der har været med siden husets ”fødsel” og modtog prisen
på vegne af de frivillige og kvitterede med en fin tale om huset. Derefter var der en lækker
buffét og lidt vådt til ganen. Alt i alt var det et flot arrangement og en rar påskønnelse!
P.S.”Prisen” står udstillet i Aktivitetshuset sammen med det tilhørende dokument.
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Besøg fra Japan

(Konnichiwa)
Japansk besøg, og i det hele taget udenlandske besøg, er på ingen måde et nyt ”fænomen”;
faktisk har der lige fra starten regelmæssigt, og flere gange årligt, været besøg af delegationer
fra Japan og flere andre lande; - senest var der Japansk besøg den 9. februar i år.
I Nr. 17 - marts 1995, kan man læse: ” Et af flere gæstebesøg fra Japan i sommer (1994
Red.) har medført, at huset i januar måned fik overrakt en fornem pengegave på kr.
8.000. Beløbet er indsamlet blandt medlemmer af LIONS i byen Karuizawa i Japan. ”

Beløbet blev overrakt Ejner Andresen af Dr. Sunji Hayashi fra Karuizawa under overværelse
af daværende borgmester Birgitte Rinhart, Benny Gyngsø fra LIONS Dragør og Brugerrådet.
I februar 1999 interviewes Ejner Andresen af et hold fra Japans TV om Aktivitetshuset og
dets succes.
Nr. 47 - september 2002: Endnu et filmhold fra Japansk
statsfjernsyn, NHK, var på besøg i Aktivitetshuset,
hvor de lavede en længere reportage om husets
aktiviteter og brugerne af huset.

Nr. 60 - december 2005: ” En japansk
forsker, som har besøgt os flere
gange, afleverede personligt en bog
til Hanne Berthelsen med blandt
andet 20 sider om Wiedergården – på
japansk. ”

Aktivitetshuset har også deltaget i en
Japansk videnskabelig undersøgelse
(foretaget af Jumonji College - Aging
Research Center) af ældre borgere
i England, Japan, USA og Danmark,
med det formål, at etablere et
aktivt ældresamfund i Japan, hvor
erfaringerne fra undersøgelserne
vil indgå i de japanske initiativer på
ældreområdet.
Aktivitetshuset giver mig alverdens
tilbud, så min hverdag bliver
indholdsrig. Det er guld værd!
Med venlig
Marianne Krüger-Larsen
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Sætter stor pris på
Aktivitetshuset og de
mange ildsjæle, der får
det hele til at fungere.
Lene Juul.
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Festsal/Aktivitetshus/Medborgerhus ?
På et tidpunkt sidst i 1990’erne, var der en del polemik omkring kommunes tanker om, at
anvende huset som Medborgerhus i stedet for pensionisternes Aktivitetshus. Dette fik det
daværende Brugerråd til på forsiden af Væveren Nr. 28 at minde borgmesteren om tidligere
løfter - og, så det gik da også i sig selv igen.....
			
(Red.)

Vi håber og ønsker huset også
fremover bliver bevaret, til glæde
og gavn for Dragørs pensionister.
Ruth og Henning Bek

Mit andet hjem, hvor
man føler tryghed.
Merete Hoffmann.

SMIL
Den dumme
computer bliver ved
med at sige
”Du har post”

De behøver ikke at flytte dem, hvis de bare åbner munden lidt!
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Væveren Nr. 21 - marts 1996: TRYKKERHOLDET
” Ved et møde i informationsudvalget i oktober 1995, blev udvalget enige om, at dele informationsudvalget således, at der er et redaktionshold og et trykkerhold.

Når der ved hvert kvartal hersker stor aktivitet på 1. sal ved broen mellem SU. afd. og Aktivitetshuset, og når kopimaskinens rytme blander sig med og undertiden overdøver billardkuglernes smæld, er det trykkerne, der er i arbejde.
Efter at have modtaget papirerne med teksten til den kommende VÆVER (den bliver undertiden leveret efter stokkemetoden), starter Bernhard Lundquist og Bill Vanglund med at
kopiere 37.000 A5 sider. Det sker i bunker af 100 stk. og bliver nøje overvåget for fuldtryk
samt skævheder.
Bernhard har tæt kontakt med servicemanden for vor kopimaskine, og sørger for at maskinen er helt O.K. til den
store belastning det er at køre så mange kopiér.
Bunker af 100 stk. bliver placeret på
et bord og derefter samlet i rigtig
rækkefølge af enten Any Nielsen
eller Lis Thomsen, det sker med en
sikker og hurtighed der sladrer om
tidligere papirarbejde.
Efter samlingen bliver bladet hæftet, det sker i speciel
maskine, der er placeret i gæstekøkkenet.
Bladet omdeles af postvæsenet efter en liste udfærdiget
af kommunen.
VÆVEREN bliver trykt i 1850 eksemplarer og alt udføres
af frivillig arbejdskraft med en venlighed og et smil. Pw. ”

P.s. Berhard Lundquist trak sig tilbage fra trykkerholdet i 2003 og havde således været med til de
første 49 numre, eller ca. 80.000 eksemplarer af Væveren! (Red.)
Væveren trykkes i dag i 2.500 eksemplarer, som
fordeles således:
Antal husstande *): 2.340
Informationen:
40
Kommunen:		
50
Bibliotek: 		
40
Annoncører: 		
10
Dragørs læger:
18
Rigsarkiv: 		
2
En ”gennemsnitsvæver” vejer ca. 30 gr. og er på
ca. 24 sider, dvs. - at der i tidens løb på 99 udgaver, er båret sådan ca.

6 tons Væver ud eller godt 1.2 mio. A4 sider!!
*) Pensionister samt efterlønnere og førtidspensionister, der
abonnerer på Væveren.
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Dejligt at få hjælp
af de frivillige.
Lene Wettergreen

EN STOR tak til Trykkerudvalget og
de mange frivillige udbringere!
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Det gamle træ er væk nu.
Møder ofte gamle bekendte
i Dragør, som jeg ellers har
mistet forbindelsen til.
Søren

Man møder en masse hyggelige,
positive og glade mennesker, der
gør én i godt humør og livet bliver
lettere!
Ebba E Andersen

J

a, det var så hvad redaktionen havde valgt at bringe i dette
Jubilæumstillæg. Det har forhåbentligt været interessant læsning, især
for nyere brugere af vort unikke Aktivitetshus - og for ”gamle” brugere,
så håber vi gensynet med de gamle historier ikke har været for kedeligt :-)
Der er masser af stof i de gamle blade at tage af, specielt de rigtig gamle
numre rummer mange sjove anekdoter, indlæg og kloge ord, som vi vil
forsøge at liste ind i de kommende udgaver af Væveren.
Tak for nu. Om endnu 100 numre ser verden måske fredeligere ud...
Med venlig hilsen Redaktionen
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Væveren siger tusind tak til vore annoncører,
nuværende:
- Bøgvald - din lokale ejendomsmægler
v. Søren Møller Jensen

IT Service
- Dragør Filial

Claus Ettrup - Alt Tømrer og Snedkerarbejde
Orla Hansen & Søn A/S - VVS
Otto Wulff Hansen APS - Malermester
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Såvel som tidligere annoncører:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rs.optik.dk
Glarmester Madsen & Sønner
Sydstrandscentret
Amagerbanken
Ib Toudahl & Søn
Amager Elektrikeren A/S
YX Tanken Kirkevej.
OK-Klubberne.
Dragør Dyreklinik
Total v. Jørgen Clausen Radio
Dragør Tandlægerne
Dragør-Limhamn Færgen

Redaktionen tager forbehold for unøjagtigheder i f.eks. datoer og årstal, da disse er hentet fra gamle
Vævere, hvor det ikke altid er nøjagtigt angivet.
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