
 

Nyhedsbrev – maj 2022 

1. maj 2022 
Kære medlemmer 
 
Flyttet film  
Vi måtte jo aflyse filmen - den 13. januar, hvor vi skulle have vist 
”Vores mand i Amerika”.  Den bliver vist tirsdag den 24. maj kl. 11, 
kl. 14 og kl. 19. Der vil som sædvanlig være kaffe og brød til kl. 11 

og kl. 14 forestillingerne.        

 

Salg af billetter til Høstfest 2022/23 

Næste sæsons Høstfest på Borreby afholdes den 24. september 2022. Billetter til denne sælges 
også den 24. maj. Prisen er fastholdt til kr. 400, som inkluderer transport, spisning, 
underholdning og dans. Drikkevarer er for egen regning. 

Resultat af Filmvalg til 2022/23 

Følgende film blev valgt til visning i 2022/23 
- Rose (DK) 
- Hvidstensgruppen 2 (DK) 
- Tag min hånd (DK) 
- Hvor kragerne vender (DK)  
- Pagten (DK) 
- Marco effekten (DK) 
- Nomadland (USA) 
- West Side Story (USA) 
- House of Gucci (USA) 
- No Time to Die (UK) 
- The Father (UK) 
- Sidste strejf af kærlighed (UK) 
- Coda (USA ) – Ekstrafilm, valgt af bestyrelsen 
 

Datoerne for visning vil fremgå af kuverten med kontingentopkrævning og program som bliver 
udsendt medio juli.  



 

  

Kontingent/Program 2022/23 

Som alle andre år bliver kuverten med kontingentopkrævning og sæsonens program udsendt 
via brev til alle medlemmer. Det sker medio juli. Det er vigtigt, at vi har din korrekte adresse, 
da du ellers ikke vil modtage kuverten. 
Husk at betale i tide, da du ellers vil blive udmeldt. Sidste frist for betaling vil fremgå af 
opkrævningen. 

Borgermøde i Hovedstaden om fremtidens ældrepleje  

Hermed en invitation fra 

socialministeriet v/ Astrid Krag 

Jeg (Astrid Krag) vil gerne invitere hele landet til en 
åben debat om fremtidens ældrepleje. I løbet af foråret afholder jeg derfor en række 
borgermøder om fremtidens ældrepleje, ét i hver region – og nu er turen kommet til 
hovedstadsområdet. 
Alle borgere, pårørende, medarbejdere og ledere, lokalpolitikere og organisationer med 
interesse for ældreplejen er velkomne til at deltage. 
Arrangementet finder sted: 

torsdag den 12. maj kl. 15.00-17.00 

Herlev Medborgerhus, Herlevgårdsvej 18-20, 2730 Herlev 

I Danmark har vi et stærkt velfærdssamfund. Hver dag får mange ældre hjælp enten på 
plejehjem eller i hjemmeplejen. Og de ældre er generelt tilfredse med den hjælp, de får. 
Samtidig gør medarbejderne i vores ældrepleje et fantastisk arbejde. Men ældreplejen står 
også over for en række udfordringer i disse år. 
Alt for meget tid går med proces, bureaukrati, kontrol og skemaer, og der mangler tid til 
nærvær og omsorg. Det giver en velfærd, der ikke altid lever op til forventningerne, går ud 
over arbejdsglæden og gør det svært at rekruttere nye medarbejdere. 
Statsministeren sagde det i sin nytårstale: Det er tid til at finde ind til kernen. 
Målet er en ældrepleje, hvor værdighed, faglighed, selvbestemmelse og relationen mellem 
mennesker er i centrum. En ældrepleje, hvor der er mere hjerterum end kontrol. Mindre 
bureaukrati og mere nærvær og omsorg. 
Hvordan skal vi indrette fremtidens ældrepleje? Hvordan får vi flere til at arbejde i vores 
ældrepleje. Hvilke forventninger skal vi som borgere kunne have til ældreplejen i Danmark? 
Det og meget andet skal vi snakke om på borgermødet. 
Jeg håber på, at I vil deltage i debatten om fremtidens ældrepleje, så vi får alle stemmer og 
perspektiver frem. 
 
Med venlig hilsen 
Astrid Krag, social- og ældreminister 
 



 
Tilmelding til borgermødet  
Tilmelding foregår via www.sm.dk/borgermode efter først-til-mølle-princippet. På 
hjemmesiden kan du læse mere om programmet og de øvrige borgermøder rundt om i landet. 
Du kan også tilmelde dig, ved at ringe på tlf. nr.: 24481994 mellem kl. 9.00-15.00. Tilmeldingen 
lukker onsdag den 11. maj kl. 12.00, eller når der ikke er plads til flere tilmeldte deltagere. 
 
Vi håber på en rigtig dejlig og oplevelsesrig sæson med gode film og gode arrangementer. 
 
Med film og hygge hilsen 

Michael Brostrøm 

Tlf:  2992 5375  - Email: film@hyggebio.dk 
 
 

www.sm.dk/borgermode

