
Solrød Kulturuge 
 

29. aug. - 6. sep. 2015 
 

PROGRAM 
 

Kulturugen er et kulturfælleskab 
der byder på en række oplevelser 

i et samarbejde mellem  
foreninger, organisationer  

og Solrød kommune 
 
 

Det er 9.gang at Solrød Kulturuge  
byder velkommen til de mange gode tilbud. 

Det sker i Solrød 

Så er det igen ble-
vet tid til Fritid i 
Solrød og Solrød 
Kulturuge 2015!  
Og det, du sidder 
med i hånden net-
op nu, er program-
met for alle de 
spændende aktiviteter, der sker her i 
kommunen i uge 36. 
Det er 9. gang, vi holder Kulturuge i 
Solrød, og det er som altid en sand 
fornøjelse at opleve, hvordan for-
eninger, institutioner, organisationer 
og frivillige arbejder sammen med 
kommunen om at få Kulturugen til at 
lykkes på bedste vis. Vi har så mange 
gode lokale tilbud til en aktiv fritid i 
Solrød, og dem er Kulturugen med til 
at udbrede kendskabet til. Så læs 
programmet og bliv inspireret. 
Jeg håber, I vil tage godt imod tilbud-
dene og få nogle gode oplevelser. 
Niels Hörup 

Borgmester 

 

Besøg Fritid i Solrød 
Lørdag d. 29. august 

Kl. 10.00 – 14.00  
 

Oplev denne festlige lørdag i Solrød 
Center, hvor formålet er at vise bor-
gerne det alsidige udbud af fritidsak-
tiviteter og foreningsliv, der er i kom-
munen.  
Kultur og Fritid er arrangør sammen 
med Solrød Centerforening.  
 

Det er gratis for foreningerne at være 
med.  
Boderne er opstillet på cykelstien, og 
udstillingen strækker sig fra spring-
vandet ved Solrød Rådhus i vest til 
Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter i 
øst.  
 

Går man fra den ene ende til den an-
den kan man besøger over 40 for-
skellige foreninger. 
Spejdere 
Sportsforeninger 
Foreninger der dyrker musik 
Solrød Ungdomsskole 
SSP og lokalrådet 
Natteravnene 
Kunstforeninger 
Hobbyforeninger 
Foreninger for Seniorer 
Frivilligt socialt arbejde 
Kulturelle foreninger 
Politiske foreninger 
 

Ja, kom selv og oplev dem alle 
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Solrød rundt på cykel 
Søndag d. 30. august 

Hold 1 – 25 km - starter kl.10.00 fra 
SuperBrugsen Solrød Center, og har 
pause/ophold v. SuperBrugsen i Hav-
drup og slutter ved starten. 
Hold 2 – 10 km for børn og børnefa-
milier m. fl. – starter kl. 10.15 fra 
SuperBrugsen Solrød Center, og kom-
mer gennem Jersie og Solrød Landsby 
og slutter ved starten. 
Hold 3 – 25 km - starter kl.10.45 fra. 
SuperBrugsen i Havdrup og har pau-
se/ophold v. SuperBrugsen Solrød 
Center, og slutter ved starten. 
Få en stor naturoplevelse og se de 
grønne områder/seværdigheder i 
Solrød, som du normalt ikke ser. 

Der vil på 25 km turen være pause/
ophold undervejs med vand, soda-
vand eller øl og frugt. 
 

ASQUER ZAP SHOWTEATER laver 
gadeteater HOV HOV ...NÅ i Solrød 
Center v. SuperBrugsen kl. 10.00. 
(Omk. 15 – 20 min. 1 del og som af-
slutning omk. 15 – 20 min.2. del.) 

SuperBrugsens slagter fra Solrød 
Center serverer pølser med brød og 
en vand eller øl. 
Madsen og Nielsen Swingtet  
spiller fra kl. 9.30 til kl. 13.00, Solrød 
Center. 
Lodtrækning om forskellige præmier 
fra AOF og Solrød Fjernvarmeværk. 
Hovedpræmien er et gavekort på kr. 
1.500,00, fra SuperBrugsen i Solrød 
og Havdrup. 
Arr. og sted: AOF Solrød arrangerer 
den årlige cykeltur i samarbejde med 
SuperBrugsen i Havdrup og Solrød 
Center. Der startes i såvel Havdrup 
som Solrød Center. 
Billetter kan købes hos SuperBrug-
sen i Havdrup Center og Solrød Cen-
ter fra mandag d. 17. august til og 
med lørdag d. 29. august. 
Ved start kan der købes billetter fra 
kl. 9.00 i Solrød Center og kl. 10.00 i 
Havdrup. 
Entre: For både børn og voksne 
kr. 40,00. 
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Program for  
underholdning på  

fritid i Solrød 
Rund scene: 

 Kl. 10.00 Opvisning i Linedance         
v/Solrød-Havdrup Linedancers 

 Kl. 10.20 Uddrag af årets Sommer 
Musicals v/Scene Kunst Skolen (Børn 
og unge 4-22 år) 

 Kl. 10.40 Opvisning i selvforsvar        
v/Solrød Taekwondo Klub 

 Kl. 11.05 Jacob’s Ladder, Et sprudlen-
de gospelkor 

 Kl. 11.25 Cheerleading – en af de 
sejeste sportsgrene v/Havdrup Gym-
nastik Forening. Der bliver vist tumb-
ling og cheerleading stunts. 

 Kl. 11.45 Opvisning i ”Modern West-
ern Square Dance”                               
v/Ocean City Square Dance 

 Kl. 12.05 Præmieoverrækkelse         
v/Solrød Ungdomsskole 

 Kl. 12.10 Gospelsang v/Gospelkoret 
Joyful Noise 

 Kl. 12.30 Glad populær musik som 
bl.a. omfatter Bandology, Les 
Champs-Elysees, Hilsen til vore ven-
ner, Just a Giggolo, Yesterday m.m. 
v/Solrød Harmoniorkester  

 Kl. 13.00 Opvisning i Zumba v/Solrød
-Havdrup Lindancers  

 

Pladsen v/ 

Solrød Aktivitets - og  
Frivilligcenter/AFC: 

 Kl. 10-14 Åbent-Hus i AFC 

 Kl. 10.00 Opvisning i springgymnastik 
Springglade børn og unge viser hvad 
man kan på en springbane og tram-
polin v/Solrød Gymnastik Forening  

 Kl. 10.30 Opvisning i Zumba v/Solrød
-Havdrup Lindancers 

 Kl. 11.00 Gospelsang v/Gospelkoret 
Joyful Noise 

 Kl. 11.30 Opvisning i Linedance          
v/Solrød-Havdrup Linedancers 

 Kl. 12.00 Uddrag af årets Sommer 
Musicals v/Scene Kunst Skolen (Børn 
og unge 4-22 år) 

 Kl. 12.30 Jacob’s Ladder Et sprudlen-
de gospelkor. 

 

På pladsen ved springvandet  
fra kl. 10.00 til 14.00 

 ”Kom og mål dit spark”                        
v/Jersie United 

 Pandekager og popcorn lavet på bål 
v/KFUM-spejderne Jersie Solrød 

 Portrætmaling                                        
v/Grundejerne bod nr. 13  

 

Pladsen v/Solrød Bibliotek: 

 Kl. 10.00-11.10 ”Centimeter Mara-
ton” Motionsløb for 2 – 10 årige og 
Rasmus Klump hjælper med opvarm-

ningen. 
 Start: det grønne område v/Solrød 

Idrætscenter. Mål: Pladsen v/

springvandet. 

Gadeteater i Solrød 
Lørdag d. 29. august 

Kl. 11.15 - 12  
Teatergruppen 
Quassi spiller 
stykket Ebbe 
Skammelsøn, 
for børn fra 5 
år. Tag hele 
familien med, 
det er gratis. 
Arr. og sted:  
AOF og Hinkestenen, v/ Biblioteket 

Foto: Børneulykkesfonden 



 Dansk Dahlia Park 
Søndag d. 30. august 
kl. 10.00 – 14.00  
Dahlia udstilling og åben have med 
Haveselskabet Roskilde, Køge afde-
ling.  

Der er fri adgang til blomsterne, som 
er Judit Nyholm´s private dahliasam-
ling på mere en 2.500 dahliaplanter i 
ca. 240 forskellige sorter. Der er 90 
nye sorter at se på i år. 

Der er flere hundrede meter bede, 
hvor alle sorter er med navneskilte. 
Der vil være mulighed for at bestille 
knolde til levering til foråret. 
Der sælges kaffe og kage. 
Dansk Dahlia Park kan besøges fra juli 
til slut september. Det er gratis. 
I skal passe på golfboldene: Bliver 
der råbt: FORE, skal I vende ryggen til 
lyden og dække hovedet. 
Arr. og sted: Dansk Dahlia Park på 

Solrød Golfklub, Møllesvinget 2, Karl-
strup  
Fri entré. 
 
 

Er du til krudt, kugler, 
bløde baller eller begge dele? 
Søndag d. 30. august 

Åben Klub kl. 10.00 – 15.00  
Hos Solrød Billard Klub får du lejlig-

hed til at prøve kræfter 
med et turneringsbil-
lardbord.  
 
 
 
 

Der bliver afholdt en 
lille konkurrence, hvor 
du kan vinde betinget 
medlemskab og slippe 
for indskud. 
 

Havdrup/Solrød Skytteforening giver 
dig lejlighed til, gratis, at 
prøve evnerne med riffel 
og/eller pistol. Der vil 
blive afviklet en lille kon-
kurrence. 

Arr. og sted: Klubberne er naboer på 
Solrød Skole, Højagervænget. Adgang 
fra skolegården, hvor der kan parke-
res, indgang 33, kælderen! 
Fri entré. 
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Arr. og Billetter: Ældresagen i Solrød 
Max. 83 deltagere.  
Billet købes i Aktivitets- og Frivillig-
centret på 1. sal, tirsdag den 18. au-
gust fra kl. 10-11. 
Entre: kr. 130 kr.  
 
 

Bogcafé— 
På rejse i bøgernes verden 
Tirsdag d. 1. september 
Kl. 16.30 – ca. 18.00 
Kom og bliv inspireret til en god læ-
seoplevelse. Rebekka og Rikke for-
tæller om bøger fra nær og fjern, og 
giver gode idéer til, hvad du kan låne 
på biblioteket.  
Vi byder på en lille forfriskning og en 
inspirationsliste til at tage med hjem.  

Lad os sammen tage på rejse i bøger-
nes verden!  
Arr. og sted: Solrød Bibliotek,  
Solrød Center 4.  
Tilmelding: solkultur.nemtilmeld.dk 
fra 1 august.  
Fri entré. 

Vi syr patchwork 
Mandag d. 31. august 
Kl. 15-18 
Kom forbi Solrød Bibliotek og se 
hvordan vi syr patchwork.  

Vores forening har plads til flere med 
interesse for håndarbejde. 
Arr. og Sted: Køge Bugt Quilterne, 
Solrød Bibliotek, Solrød Center 4. 
Fri entre 
 

 

Bustur ud i det blå! 
Tirsdag d. 1. september 

Kl. 9-16 
Vi tager fra Solrød klokken 8:45 og fra 
Havdrup Station klokken 9:00. 
Turen er inkl. frokost med en øl eller 
vand. 



Petanque- 
en sport for alle! 
Tirsdag d. 1. september 

Kl. 19-21 
Kom og vær med! 
Prøv det hyggelige og udfordrende 
spil - Alle er velkomne. 

Klubbens formål er, i en sportslig og 
venskabelig ånd, at fremme fælles-
skabet om og interessen for petan-
quesporten. Vi arbejder for, at klub-
bens aktiviteter skal tilgodese både 
bredden og eliten. 
Skulle du få lyst til at vide mere om 
vores klub, er du selvfølgelig velkom-
men til at kontakte os. 
kontakt@starmaster.dk 
Arr. og sted: Star Masters Danmark, 
Boldbanerne v/Solrød Gl. Skole 
Højagervænget 29-35 
Fri entré. 
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Foredrag og film om 
Fotografen  Aage Remfeldt,  
Tirsdag d. 1. september 

Kl. 19.00 – ca. 22.00 
 

Foredraget holdes af Aage Remfeldts 
grandniece Trine Remfeldt, Inge Jen-
sen og Jens Strunge Jensen, der for-
tæller om Remfeldts liv og virke. 
Lars Skov viser filmen om Remfeldt. 
Aage Remfeldt født Rasmussen 1889. 
Han var en dansk fotograf, portræt-
tør og kapgænger. Han bosatte sig-
som portrætfoto-
graf i Oslo. l 1935  
flyttede han tilba-
ge til Danmark og 
overtog sin far, 
fotografen Lars 
Rasmussens forret-
ning i Havdrup. 
Remfeldt boede i 
Havdrup indtil sin død i 1983.  
Alle interesserede er velkomne.  
 
Arr. og sted:  
Solrød Lokalhistoriske Forening,  
Solrød Aktivitets– og Frivilligcenter, 
salen,  Solrød Center 85. 
Fri entré. 

Vandretur for alle - 
også for kørestolsbrugere! 
Onsdag d. 2. september 

Kl. 10.30 – ca. 12.00 
Vandretur i Solrød - 
tilrettelagt så også kø-
restolsbrugere kan 
deltage. På turen kom-
mer vi forbi "En vold-
som omvej".  
Undervejs byder Cen-
terrådet på en forfrisk-
ning.  
Turen er på ca. 4 km. 
Ingen tilmelding, du møder bare op.  

Har du brug for hjælp til kørestol, kan 
du kontakte Aktivitets- og Frivillig-
centret på tlf. 5618 2445 fra den 24/8 
til 1/9 mellem kl. 10 - 13. 
Arr. og sted:  
AFC Centerrådet.  
Solrød Aktivitets- og Frivil-
ligcenter, Solrød Center 
85.  
Fri entré.  

Jimmy’s Hall 
Et smukt og gribende historisk 
drama 
Onsdag d. 2. september 
Kl. 14.00 – ca. 16.00 
I Kulturugen viser Solrød Bio filmen 
Jimmy’s Hall. Filmen begynder kl. 
14.00. Kom i god til og nyd gratis kaf-

fe/te og i dagens anledning med kage. 

Et smukt og gribende historisk drama om 
den politiske aktivist Jimmy Gralton, som 
vender hjem til 1930'ernes Irland efter 
flere år i USA og skaber et enestående 
folkeligt hus til læring, poesi, dans og 
kunst. Men dans og musik er frihedens 
udtryk – og det er altid farligt for de, der 
søger kontrol. Kirken, som sidder tungt 
på magten, sætter alt ind på at lukke 
stedet, og snart må Jimmy og hans ven-
ner kæmpe for deres fristed med livet 
som indsats... Ken Loach hjerte brænder 
for disse ildsjæle, og hans indignation og 
kærlighed brænder ud gennem lærredet!  

Ugens øvrige dage se biografens pro-
gram på solrodbio.dk 
Arr. sted: Solrød Bio, tlf. 5614 4422 
Tjørnholmvej 10.  
Billetter kan bestilles/købes via 
hjemmeside solrodbio.dk eller i bio-
grafen. 
Entré: 60 kr. 
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Derefter frokost på Halsnæs Bryghus, 
fisketallerken inkl. drikkevarer, vælg 
mellem: et glas hjemmebrygget øl, et 
glas vin eller en sodavand.  

Om eftermiddagen skal  
vi opleve den flotte Sand-
skulpturfestival sammen 
med en guide og slutter med kaffe og 
blødt brød på deres overdækkede 
terrasse. 
Arr. og sted: Solrød Senior Klub, tlf. 
2221 1403. Max. 60 deltagere.  

Afgang i bus fra Havdrup Station      
kl. 8.30. Solrød Station kl. 8.45.     
Villabyerne, Parkvej v/postk. kl. 9.00. 
Hjemkørsel: Fra Hundested kl. 16.00  
Billetsalg: ssk.nemtilmeld.dk  
og kontoret på 1. sal i AFC, torsdag d. 
6. august og igen d. 20. august fra kl. 
12.30-13.30  
Entre: kr. 350 kr.  
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Fællessang og koncert 
Med vokalgruppen Choir’D 
Torsdag d. 3. september 

Kl. 19.30 – ca. 21.30 
En halvtimes fællessang med sange 
af Kai Norman Andersen, en tilhøren-

de quiz, kaffe og kage og afslutnings-
vis en koncert med Vokalgruppen 
Choir´D. 

Arr. og sted: Vokalgruppen Choir`D 
og AFC´s Centerråd.  
Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter, 
Salen, Solrød Center 85.  
Billetsalg: afcfrivil.nemtilmeld.dk  
Og i AFC, Brugerinformationen i stu-
en, fra 17. august kl. 10-13 og på Fri-
tid i Solrød eller ved indgangen. 
Entré: 40 kr.  

Sang og glæde med  
Gospelkoret Jacob’s Ladder 
Onsdag d. 2. september 

Kl. 19.00 – ca. 21.15 
Vær med til en korøvelse hos gospel-
koret Jacob’s Ladder.  
Vi synger glad og berigende gospel-
sang under ledelse af korleder - samt 
pianist Jacob Asmussen.  

Der vil være en pause, hvor der ser-
veres drikkelse og lækkerier til ganen. 

Vel mødt – vi glæder os til at synge 
sammen med dig. 
Kærlig hilsen Jacob’s Ladder 
 
Arr. og sted: Jacob’s Ladder, 

Solrød Gymnasium, Solrød Center 2.  

Fri entré. 

Besøg Hundested Havn 
og den flotte sandskulpturfestival 
Torsdag d. 3. september 

Kl. 8.30 – ca. 17.30 
Vi besøger Danmarks nye og spæn-
dende udflugtsmål Hundested Havn, 
der er helt unik ved både at rumme 
industri,- fiskeri,- kultur,- og fritids-

havn. Havnen er kendt for sine arbej-
dende værksteder, der repræsente-
rer høj kvalitet, stor kreativitet og 
solidt håndværk. Hele havneområdet 
har gennemgået en rivende udvikling 
de sidste 6 år, og blev udnævnt til 
Årets Havn 2013. 
Vi får en unik og anderledes oplevel-
se, når underholdene guider tager os 
med på en tur, som helt sikker bliver 
husket. Vi får en guidet tur med 
kunst, skibsfart og søforklaringer, 
spændende anekdoter og interessan-
te besøg hos kunstnere og arbejden-
de værksteder ca.1,5 time.  

Side 9 Fortsættes på næste side 

http://tilmeld.dk


Revyhistorie, underfundige 
revyviser og revykunstnere  
gennem mere end 160 år 
Fredag d. 4. september 

Kl. 15.00 – ca. 16.30 
Den lokale musiker Nikolaj Andersen 
fortæller og spiller.  

Hør om revyhistorien - underfundige 
revyviser og revykunstnere gennem 
mere end 160 år. Kom og syng med 
på de dejlige kendte revyviser og få 
en hyggelig eftermiddag med masser 
af sang og musik og gode historier. 
Der kan købes drikkevarer.  
Arr. og sted: Solrød Bibliotek,  
Solrød Center 4.  
Tilmelding: solkultur.nemtilmeld.dk 
fra 1 august. 
Fri entré. 
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Festaften med  
grill og live musik 
Fredag d. 4. september 
Kl. 18.00 – ca. 23.00 
Traditionen tro afholdes fredag i Kul-
turugen en hyggelig festaften med 
spisning og live musik. 
 

Lions Club står for aftenens grillmenu 
– steaks og salatbar, og i år skal vi 
også have dessert. 

Til musik og underholdning har vi I år 
valgt Jens Lindegaard, der er kendt 
som en frisk og veloplagt musiker,  

(fortsættes næste side)  

 

Børnerytmik 
Lørdag d. 5. september 
kl. 10.30 – 12.00  
Lene Meek spiller, synger, leger og 
sætter gang i børnene og de voksne 

med musik og rytme. 
I kan komme og gå, som det passer 
jer. 

Det hele foregår i børnebiblioteket. 
Arr. og sted, Solrød Bibliotek 
Fri entré. 
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der til enhver tid 
sørger for god 
underholdning til 
festen. 
Jens Lindegaard 
kendes blandt 
andet fra orke-
stret 'Flying Di-
xie' og især i 
80'erne og 90'erne fra 'King Size', der 
efter nogle år blev til Seebach Band' 
 

Der er naturligvis mulighed for en 
svingom, man kan da også lytte til 
den dejlige musik. Kom og vær med. 
 

Til maden kan der købes vin, øl og 
vand, og efterfølgende kaffe m/
småkager – alt til meget fornuftige 
priser.  
Arr. og sted: Kulturugens koordine-
rende gruppe, AFC, Solrød Center 85. 
Billetter sælges fra 6. august  
afcfrivil.nemtilmeld.dk og hos 
Garn & Stof, Solrød Center 13, 
Husk Kaffen, Solrød Center 124 
SuperBrugsen Havdrup. 
På kontoret på første sal i AFC: 
6. og 20. august 12.30 – 13.30, samt 
12. og 19 august kl. 10.00 – 12.00. 
Pris kr. 150.00 

http://tilmeld.dk


Høstfest i Havdrup 
Lørdag d. 5. september 

Kl. 10.00 til 15.00 
Igen i år bliver høstfesten i Havdrup 
et tilløbsstykke. Kom og besøg de 
mere end 100 kræmmere og forenin-
ger. Derudover kommer AOF med 
gadeteater. 

Den musikalske underholdning tager 
Butterflies og Johnny Hansen fra Kan-
dis sig af.  

Derudover er der mange aktiviteter i 
løbet af dagen. 

Arr. og sted: SuperBrugsen i Havdrup 
Stationspladsen i Havdrup. 
Fri entre. 
 
 

Gadeteater i Havdrup 
Lørdag d. 5. september 

Kl. 12.00 
FLUEBEN er en sand tour de force af 
tilvalg, fravalg, omvalg og afsavn 
samt smertelige succeser og frydeful-
de frustrationer på klatreturen mod 
lykkens tinder. Den står naturligvis på 

opvakt klovneri og komik i allerhøje-
ste gag-gear, når Teatret Brændende 
Kærlighed præsenterer sommerens 
nye forestilling. Det er teater uden 
ord, for publikum i alle aldre. 
Arr. og sted: AOF og Hinkestenen, på 
scenen ved Høstfesten. 
Fri entré. 

PoweJumber, for alle 15-90 kg. 

Slikkepindeteltet, min. 6 år. 

Fodboldmål for alle aldre 
 

Der kommer mange andre tilbud, 
kom og leg med. 
 
Arr. og sted:  
Solrød Center 
Fri entré. 
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Store-legedag i  
Solrød Center 
Lørdag d. 5. september 

Kl. 10.00 til 14.00 
Kom og vær’ med til Store Legedag i 
Solrød Center. Dagen byder på leg og 
sjov for alle aldre –  
og det er gratis at være med! 

Rumskibet for børn 2-12 år. 

Fireslide hoppeborg for Børn 2-12 år: 

Toget der kører gennem Centret. 

Bue og Bold. Min, 5 år. 
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Fest– og Kulturuge  
Oversigt over ugens tilbud: 

 
 
 

Lørdag den 29. august 
 Udstillingen Fritid i Solrød, over 40 

foreninger og masser af under-
holdning. 

 
Søndag den 30. august 

 Solrød rundt på Cykel, AOF og 
SuperBrugsen i Solrød og Havdrup 

 Dansk Dahlia Park, Solrød Golf 
Klub 

 Er du til krudt, kugler, bløde baller 
eller begge dele, Havdrup/Solrød 
Skytteforening og Solrød Billard 
Klub. 

 
Mandag den 31. august 

 Vi syr Patchwork, Køge Bugt Quil-
terne 

 
Tirsdag den 1. september 

 Bustur ud i det blå, Ældre Sagen i 
Solrød  

 Bogcafe—på rejse i bøgernes ver-
den, Solrød Bibliotek 

 Petanque – en sport for alle,    
Petanqueklubben ”Star Masters 
Danmark” 

 Foredrag og film om fotografen 
Aage Remfeldt, Solrød Lokalhisto-
risk Forening 

 

Onsdag den 2. september 
 Vandretur for alle - også for køre-

stolsbrugere, Centerrådet, Solrød 
Aktivitets– og Frivilligcenter  

 Jimmy’s hall, Solrød Bio 
 Sang og glæde med Gospelkoretn-

Jacob’s Ladder. 
 

Torsdag den 3. september 
 Besøg Hundested havn og den 

flotte Sandskulpturfestival, Solrød 
Senior Klub 

  Koncert med Vokalgruppen 
Choir’D, Solrød AFC’s Centerråd  

 i samarbejde med Choir´D 
 

Fredag den 4. september 
 Revyhistorie, underfundige revyvi-

ser og revykunstnere gennem me-
re end 160 år, Solrød Bibliotek 

 Kulturugens festaften med Grill-
mad og live musik, Koordinati-
onsgruppen og Lions Club 

 
Lørdag den 5. september 

 Børnerytmik, Solrød Bibliotek 
 Høstfest i Havdrup, SuperBrugsen 

Havdrup 
 Store Legedag, Solrød Center.  
 

Søndag den 6. september 
 Petanque et spil for alle og et glas 

vin, Solrød Senior Klub 
 

Yderligere oplysninger om det enkelte 
arrangement, kontakt arrangøren 

eller sonjap2680@gmail.com 
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Petanque— 
et spil for alle  
og hyg dig med et glas vin 
Søndag d. 6. september 

Kl. 14.00 – 16.00  
Pétanque er et herligt 100 år gam-
melt fransk kuglespil, der kan spilles 
af alle, øvede som uøvede.  

Spillet er velegnet både som hyggeligt 
tidsfordriv og som seriøs sport.  

Helt enkelt går petanque ud på, at spille-
ren kaster en større kugle mod en min-
dre målkugle. En Petanque-kamp spilles 
af to dystende hold. Hvert hold kan bestå 

af 1/3 spillere med hver 2/3 kugler. 
Kom og prøv spillet og nyd et glas 
rødvin. Vi spiller hver tirsdag kl. 10. 
eller når man har lyst. 
Arr. og sted: Solrød Senior Klub, bag 
Solrød Aktivitets-og frivilligcenter 
Fri entré. 

 

Solrød kultur uge 
Den koordinerende gruppe 

består af: 
Lokalhistorisk Forening,  

v/Jørgen Christiansen, tlf. 5614 6674. 
  

Ældresagen i Solrød,  
v/Bent Rønman, tlf. 5614 3078. 

 

Solrød Aktivitets-og Frivilligcenter,  
AFC Centerrådet  

v/Preben Petersen og 
Kirsten Lund Olsen tlf. 5618 2445 

 

Solrød kommune, Kultur og Fritid  
v/Alice Kristensen, tlf. 5618 2804  

 

Solrød Senior Klub,  
v/Sonja Poulsen, tlf. 2221 1403.  

sonjap2680@gmail.com 


