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Fordeling 65+ i 
Tingbjerg

 
I alt 582 over 65 år.  
Heraf har 176 med anden 
etnisk baggrund end dansk 

Tingbjerg og Utterslevhuse  
- oktober 2015 

582 personer 65+

Heraf 176 med anden 
etnisk baggrund

end dansk

(2015)
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Samarbejdspartnere

Pensionist Centeret

Boligforeningerne
Områdesekretariat

Hjemmeplejen
Sygeplejerske

visitator

ARBEJDSGRUPPE

Kbh. 
Kommune

Lokalkontor
Forebyg.kons.



Legitim kontakt til borgerne

•Hjemmeplejen: 50-60 borgere (få indvandrere)

•Pensionist Centeret: ca. 150 pensionister, heraf ca. 40 
kvinder og 10 mænd med anden baggrund end dansk

•Boligforeningerne/Områdesekretariatet:
•Boligrenovering
• ”Bank, bank”
Øvrige aktører: Tingbjerg Kirke, Kontakten, Tingbjerghjemmet, forskl. foreninger



Barrierer

Fysiske
• Nedsat syn – blindhed
• Manglende rørlighed
• Dårlig hørelse
• Talebesvær – eller intet sprog
• Nedsat funktionsevner
• Demens el. lign.
• Fysiske rammer
• Afstand til mødesteder/aktiviteter
• Dårlige eller ingen transportmulighed

Kulturelle
• Sprog
• Ære
• Skam
• Anden etnisk baggrund end dansk
• Kendskab til danske samværsnormer
• Mad/drikke

Psykiske
• Samvær med andre
• Forskellige diagnoser
• Sorg – tab af ægtefælle/eller meget syg 

ægtefælle

Kommunikative
• Sprog
• Indirekte/direkte tale
• ”Taler uden om”
• Dårlig formuleringsevne



Kick off 27. august 2015



AKTIVITETER

Seniorer i Tingbjerg
Daglige aktiviteter i Tingbjerg Pensionist Center, T-huset, 
Kirken, Kontakten

For 2 -3 måneder ad gangen udarbejdes en liste over tilbud. 
Udleveres til alle seniorer i området via samarbejdspartnerne.

I løbet af 2017 søges en fælles planlægning mellem alle aktører 
i området
• Måltider – spis sammen initiativer få/mange
• Ture: små/store
• Sang/musik
• Motion, sundhed, tryghed
• Særlig ferie – også for gangbesværede
• Mandeklub
• Kvindeklub
• Besøgsven
• Telefontjeneste/opfølgning 



Opsøgende arbejde - METODER

Projektet afprøver forskellige metoder

• Borgermøder

• Direkte opsøgende på bopælen

• Via hjemmeplejens medarbejdere/kulturformidlere

• Tag din nabo med – gennem bl.a. Pensionist Centerets aktiviteter. 
Boligforeninger, kirken, kontakten

• Pensionist Centerets Sundhedsformidlere (urdo, arabisk mfl)

• Inddragelse af gårdmænd – observationer i boligafdelingerne

• I 2017: ny web-site



Foreløbige udfordringer

•Mange borgers dårlige danskkundskaber

•Utryghed ved at snakke med fremmede

• Involvering af civilsamfundet/frivillige – kompetencer

• kontakt til flere borgere



Foreløbig status

• Forankret samarbejde i lokalområdet

• Involvering af frivillige, 

- nye borgere kræver stabile rammer, genkendelighed, stabilitet

• Relationer er et fundament for både samarbejdspartnere og borgere

• Udviklingen skal ske bynært/borgernært

• Får vi fat i de rigtige? – øget kontakt med flere

• Ny helhedsplan – renovering



Rammer

Tingbjerg Pensionist Center
- eet lokale på en heldagsskole. Kan låne 

gymnastiksal samt andre lokaler i 
dagtiden

 ca 150 medlemmer bruger centeret; heraf 
35 indvandrerkvinder  og 10-mænd
Aktiviteterne/interessegrupper bruger 
lokalet efter en tidsplan



Udsagn

•7 sproggrupper mødes - fællessprog dansk.

sundhedsformidlerne er brobyggere
Klubben giver mig et frirum
Klubben giver mig en legitim grund til ikke at    

passe børnebørn m.fl.
Klubben er mit andet hjem
Jeg kender flere, jeg hilser på… (relationer)



Fælles spisearrangementer – et 
omdrejningspunkt



Uge 17



Skal vi have fat i de ældre, skal vi starte med 
børnene


