
Solrød Aktivitets - og Frivilligcenter AFC 
samt Daghjem for visiterede borgere 

Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand Telefon 5618 2445  
Mandag- torsdag kl. 9.00 - 16.00 - Fredag kl. 9.00 - 15.00 -  
lukket lørdag og på søn-og helligdage 

Daglig leder: Rikke Kongsmark, mail rwa@solrod.dk 

Siden sidst -  og lidt frem! 
Siden det sidste nummer af Aktivisten udkom, er der sket 
nogle organisatoriske ændringer i Aktivitets- og Frivilligcen-
teret. I foråret blev det på overordnet ledelsesniveau beslut-
tet, at Daghjemmet og Dagcenter/Frivilligcenter skal være 
et samlet team med en daglig leder, som det også tidligere 
har været. 
De fungerende teamkoordinatorer Kirsten Lund Olsen og 
Hanne Døssing ønskede ikke at varetage ledelsen af hele 
huset, og jeg blev derfor spurgt, om det var en opgave, jeg 
ville tage på mig. Efter nøje overvejelser valgte jeg at takke 
ja til opgaven, og har derfor siden 1. juni været daglig leder i AFC. Det er heldigvis så-
dan, at både Hanne og Kirsten fortsat er medarbejdere i AFC, hvor Hanne er i daghjems-
funktionen og Kirsten vil fungere som aktivitetskoordinator i huset. 
Jeg har været ansat i Solrød Kommune i 11 år og de sidste 1½ års tid i AFC. Jeg er kom-
met til at holde rigtig meget af huset, hvilket er en af årsagerne til, at jeg har sagt ja til 
ledelsesopgaven. Jeg glæder mig meget over, at skulle være en del af Aktivitets- og Fri-
villigcenterets fremtid. Vi har et helt unikt center med masser af hjerterum, hvor alle 
inviteres ind i fællesskabet. Det skal vi sammen arbejde for at bevare. 
Jeg ser frem til det fortsatte samarbejde med alle jer fantastiske frivillige, brugere og 
medarbejdere, som hver især er med til at gøre AFC til noget helt specielt.  
I er altid velkomne til at kontakte mig med stort og småt. 
Rikke Kongsmark 

Side 2 

PRudvalget: Sonja Poulsen, Preben Petersen, Maja Knudsen og Werner 
Hoffmann samt personale repr./ansvarshavende redaktør Kirsten Lund 
Olsen 
Redigering og layout: Kirsten Lund: klo@solrod.dk og Sonja Poulsen: 
Sonjap2680@gmail.com  
Artikler og lignende til Aktivisten 4. kvartal (nov., dec. jan.) 
skal afleveres senest 8. okt. 2015 kl. 9.30 på mail.  
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Hvorfor sidde hjemme alene,  

når du kan møde andre  

seniorer og efterlønnere. 
 

Vi hygger os sammen og  

aftaler hvad vi har lyst til. 

Kaffe er gratis  

i egen kop,  

medbring selv kage. 

 

Vi modtager med tak mindre genbrugsting 

Salgssted for loppe 
og genbrugsting,  

overskuddet går til 
aktiviteter i AFC 

  
Loppeskuret passes 

af frivillige 
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Årets brag af en fest! 
Det vilde westen  

Sommerfesten i AFC løber af stablen  
d. 19. august kl. 17:00 – 22:30 
Alt dette får du for 250,- kr.: 
Forret:Cantaloopmelon med parmaskinke 

Hovedret:Bøffer med coleslaw + diverse tilbehør, pølser 
Dessert: Cheesecake 

Underholdning:  
Bakkesangerinde Anette Oxenbøl med pianist optræder med 
forrygende flot indslag med alle de kendte sange. 
Kineserlotteri med flotte præmier 
Senere spilles der op til dans. 
 

Billetsalg fra d. 3. august  
kl. 10:00 – 12: 00 i  
Brugerinformationen                                             Sommerfestudvalget 
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Kom til åbent hus  

I Aktivitets- og  
Frivilligcenteret 
Lørdag den 29. august  

kl. 10.00 – 14.00  

når der i Solrød Center  

afholdes ”Fritid i Solrød” 

Vi ser frem til at invitere borgere i Solrød velkommen til AFC, 
og glæder os til at kunne fremvise husets mange muligheder i 
form af arbejdende værksteder og masser af aktiviteter rundt i 
hele huset. 
I cafeen kan du slappe af og købe forfriskninger, og i Brugerin-
formationen vil du kunne få svar på spørgsmål vedr. AFC og af-
tale rundvisning i huset. 
For at et åbent hus arrangement skal blive en rigtig god ople-
velse for de besøgende, kræver det, at så mange af vores 
brugere som muligt kommer for at præsentere og informere 
om deres aktiviteter.  
Derfor håber vi at rigtig mange af jer vil melde jer hos Vibeke, 
Betty eller Kirsten med tilsagn om og evt. ønske til, hvad I ger-
ne vil komme og være med til, i forbindelse med åbent hus 
den 29. august. Mange hilsner og ønsket om et rigtig godt 
Åbent-hus.  

 
 
 
Betty, Vibeke og Kirsten 
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KREATIVE OPLEVELSER I AFC. 
Her kan du bruge din tid kreativt i hyggeligt samvær med an-
dre kreative mennesker. 
Vi har masser af interessante tilbud, f.eks. sølv- 
eller stenholdene, hvor vi er i gang 5 formiddage 
om ugen og enkelte eftermiddage. Sæsonen va-
rer fra september til maj, 3 timer ad gangen. Det 
koster ca. 30 kr. til fælles materialer om måne-
den og udgifterne til de materialer du selv an-
vender. 
På sølvholdene arbejder vi i sølvtråd, sølvplade eller Art Clay Silver, og 
her har du rig lejlighed til at udfolde din fantasi. Alle kan deltage, da vi 
arbejder på hobbyplan. Der er en tovholder/instruktør på hvert hold, 
som kan hjælpe og vejlede dig, desuden har vi et dejligt værksted, hvor 
vi har det rigtige værktøj og de helt rigtige maskiner. Måske har du i dine 
gemmer en usleben smykkesten. Også den har du mulighed for at slibe i 
den facon du ønsker, for derefter at indfatte den i sølv. 
Har dette vagt din interesse, kan du henvende dig til personalet i AFC, - 
så bliver du kontaktet af en instruktør fra et af holdene. Vi er ikke profes-
sionelle aftenskoleundervisere, men frivillige instruktører, som interes-
serer os for sten og sølv og har meget erfaring i arbejdet med materialer-
ne. 
Lørdag den 29. august til Fritid i Solrød  
har vi arbejdende værksted i forbindelse med 
Åbent-hus i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter, og 
vi glæder os meget til at vise dig, hvad vi kan. 
Der vil også være lagt lister frem, så interesserede 
kan skrive sig på til et hold. 
Du kan få en folder og se alle mulighederne,  - det kan være i træ-
værkstedet, glasværkstedet, til porcelænsmaling, keramik eller anden af 
de mange aktiviteter, som vi har.  
Ung eller ældre, vi glæder os til at se dig i AFC. 
 

Med venlig hilsen Kirsten Rydahl – instruktør på sølvhold 
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Velkommen til den 9. kulturuge i Solrød 
Fra d. 29. aug. - 6. sep. 

Kulturugen er et kulturfællesskab, der byder på 
en række oplevelser i et samarbejde mellem for-
eninger, organisationer og Solrød kommune. 
Få programmet i AFC  og se arrangementerne 

Bustur ud i det blå! 
Tirsdag d. 1. september Kl. 9 
Ældresagen i Solrød inviterer. 
Billetter sælges den 18. august. 
Pris kr. 130 
Et arrangement i kulturugen 

 

 

Foredrag og film om 
Fotografen  Aage Remfeldt,  
Tirsdag d. 1. september Kl. 19.00 
Solrød Lokalhistorisk forening inviterer. 
Gratis, Ingen tilmelding bare mød op. 
Et arrangement i kulturugen 

Besøg Hundested Havn 
og den flotte sandskulpturfestival 
Torsdag d. 3. september kl. 8.30 
Solrød Senior Klub inviterer.  
Billetter sælges fra den 6. august. 
Pris kr. 350. 
Et arrangement i kulturugen 
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Vandretur for alle -også for kørestolsbrugere! 
Onsdag d. 2. september 
Kl. 10.30 – ca. 12.00 

Vandretur i Solrød - tilrettelagt så også kørestols-
brugere kan deltage. På turen kommer vi forbi "En 
voldsom omvej". Undervejs byder Centerrådet på 
en forfriskning. Turen er på ca. 4 km.  
Ingen tilmelding, du møder bare op ved AFC.  
Har du brug for hjælp til køre-
stol, kan du kontakte  
Aktivitets- og Frivilligcentret på 
tlf. 5618 2445 fra den 24/8 til 
1/9 mellem kl. 10 - 13.  
Gratis 
Et arrangement i kulturugen 

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 Ander-
sen, en tilhørende quiz, kaffe 
og kage og afslutningsvis en 
koncert med Vokalgruppen 
Choir´D. 
Arr. og sted: Vokalgruppen Choir`D 
og AFC´s Centerråd. AFC, Salen 
Billetsalg:  kr. 40 afcfrivil.nemtilmeld.dk  
Og i AFC, Brugerinformationen i stuen, fra 17. august kl. 10-13 ,  
på Fritid i Solrød og ved indgangen.                             Et arrangement i kulturugen 

http://tilmeld.dk
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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 
Kulturugen en hyggelig festaften 
med spisning og live musik. Lions 
Club står for aftenens grillmenu – 
steaks og salatbar, og i år skal vi og-
så have dessert. Til musik og under-
holdning har vi I år valgt Jens Linde-
gaard. Han er kendt som en frisk og veloplagt musiker, 
der til enhver tid sørger for god underholdning til festen. 
Jens Lindegaard kendes blandt andet fra orkestret 'Flying 
Dixie' og især i 80'erne og 90'erne fra 'King Size', der efter 
nogle år blev til Seebach Band'. Der er naturligvis mulig-
hed 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.  
Sted: AFC I salen.  
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.  
kr. 150.00                       Et arrangement i Kulturugen arr. af den koordinerende gruppe 

Petanque—et spil for alle  
og hyg dig med et glas vin 
Søndag d. 6. september Kl. 14.00 

Solrød Senior Klub inviterer. 
Det er gratis bare mød op. 
Et arrangement i Kulturugen 
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Banko  
Onsdag 16. september  
Kl. 13.45 - 16.00 
Der er som sædvanlig gavekort på række  

og på hele pladen –   

Der er også sidegevinster.  

Kineserlotteri med fine gevinster.  

Spillet begynder kl. 14.  
 

Listen ligger ved det runde vindue  

fra mandag d. 24. august 
 

Pladerne koster 10 kr.  

Salg af kaffe med småkager samt øl og vand. 

Aktivitetsudvalget 

Bowling  

Onsdag 23. september  
Kl. 12.15 
 
i Ravnsborghallen kr. 75,00 
 

Så skal vi ud og spille igen. 
Vi mødes i AFC kl. 12.15 og kører til Køge og bowler 1 time fra 
13-14. Når vi er færdige med at ”trille” kuglen nyder vi kaffen 
med en ostemad. 
 

Transporten foregår i private biler, så hvis du vil stille din bil til 
rådighed betaler vi benzinen. 
 

Billetter købes i Brugerinformationen fra mandag d. 31. august. 
Aktivitetsudvalget 

http://tilmeld.dk
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Store Loppemarked  
lørdag 26. september  

i Solrød Center på torvet  

ved AFC kl. 10-14. 
 

Eva og Konstantin underholder 
Udover vi skal sælge vore loppe ting, så bliver 
der salg af kaffe, kage, øl, vand, pølser og brød 
til rimelige priser. 
 

Loppeeffekter modtages fra mandag d. 31 aug.  
(undtaget er dog møbler, køleskabe, bøger, fjernsyn og videobånd). 

Der er også brug for hjemmebagte kager, hvis nogen skulle have tid 
til at bage til dagen. Har du tid til at hjælpe de frivillige fra Loppe-
skuret, så kontakt Sonja 2221 1403, Betty eller en af Loppepigerne. 

Gør et kup og hyg dig i gode venners lag. 

 

Syng med KOL-koret 
Onsdag d. 30. september  

kl. 14-16. 

 
Kom og mød det lokale kor  
bestående af KOL-patienter  
fra Greve og Solrød kommuner. Oplev at KOL er ingen hindring 
for at dyrke glæden ved synge og derved opnå energi og livs-
glæde.  
Vi serverer kaffe med lagkage 
Billetter sælges fra mandag d. 14. september i Brugerinfo. 
Billetpris kr. 25,00 

Aktivitetsudvalget AFC 
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SMID IKKE UD! 
Har du en sofa, et sofabord, glas, tallerkener eller nogle stole 
du overvejer at kassere, så tænk på de flygtninge, der er kom-
met til kommunen. De mangler næsten alt, hvad der skal til for 
at skabe et hyggeligt hjem. Selv legetøj til børnene. 

Vi sørger  
naturligvis for 
at hente tin-
gene hos dig 
 

Du kan kontakte: Hans Nydam Buch,  
mail: hansnydambuch@gmail.com eller på mobil nr. 2078 3748 
Kirsten Lund Olesen, mail: klo@solrod.dk eller på telefon 2470 5070 

Influenzavaccination 
Vaccination er det bedste forebyggelse  
– og det er gratis for 1,3 mio. danskere 

Det er ikke muligt at forebygge sæsoninfluenza med moti-

on, kost eller frisk luft. Den mest effektive måde at mind-

ske risikoen for at blive smittet er ved at lade sig vaccine-

re. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination 70-90% af alle sygdomstilfælde. 

Hos ældre personer er beskyttelsen mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggel-

ser og dødsfald omkring 50 %. Der tilbydes en kop kaffe/the. Lægerne anbefaler, at 

man venter ca. 15 minutter efter vaccinationen. 

Ældresagen tilbyder vaccination med tidsbestilling på tlf. 5614 8041 i he-
le uge 39 fra kl. 10-12. Vaccinationen foregår i AFC torsdag den 1. okto-
ber kl. 9-12, Havdrup Sognehus fredag den 2. oktober kl. 9-10.30, Jersie 
Sognehus fredag den 2 oktober kl. 11.15-13.15. 
Solrød Senior Klub tilbyder vaccination uden tidsbestilling, bare mød op, 
i AFC fredag den 2. oktober kl. 9-11.30, tirsdag 6. oktober kl. 8.30 til 10, 
lørdag 10. oktober kl. 10-12.30 og onsdag 7. oktober kl. 11.45—12.45 i 
Villabyerne, Trivsels Klubben, Lindeholmen 2.  

HUSK SUNDHEDSKORTET! 

mailto:hansnydambuch@gmail.com
mailto:klo@solrod.dk


Banko 
Onsdag 14. oktober 
Kl. 13.45-16.00 
 

Der er som sædvanlig gavekort på  

række og på hele pladen –  

Der er også sidegevinster.  

Kineserlotteri med fine gevinster.  

Spillet begynder kl. 14.  
 

Listen ligger ved det runde vindue  

fra mandag d. 21. september 
 

Pladerne koster 10 kr.  

Salg af kaffe med småkager samt øl og vand. 

Aktivitetsudvalget 
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IT-Café i AFC 
 
Aktivitetslokale 2, på 1. sal  
i frivilligcentret,  
fredage kl. 9.00 – 11.00 
 

IT - Caféen tilbyder hjælp: 
 til opsætning af ny PC 
 til tekniske problemer med egen PC 
 til problemer med at brugen af PC’ en 
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Annas mode og Dortes sko 
Onsdag den 21. oktober 
Anna viser deres efterårskollektion i salen  
kl. 10.30 og Kl.14 er der modeopvisning  
med husets egne modeller. 
Dorte Sko er i møderum 3 kl. 11-14 
Kaffe og brød gratis.  
Husk at skrive jer på listen, der ligger ved det 
runde vindue fra mandag d. 28. september.       Aktivitetsudvalget 

Nisseonsdag  
den 28. oktober  Kl. 9.00-15.00 
Alle kreative. 
Kom og vær med til at fremstille alverdens nisser, engle og 
diverse julepynt til vores julestue d. 28. november.  
Vi starter som sædvanlig med en god kop kaffe med brød kl. 
9.00, og senere får vi lidt at spise. Vi går hjem ca. kl. 15.00.  

PS. Bemærk den ændrede ugedag fra lørdag til 
onsdag og lokaliteterne vil derved også være 
anderledes. Du skal dog stadig tilmelde dig på 
listen ved det runde vindue fra den 5. oktober  
Med julehilsen Vibeke og Betty 

Registreringsuge 43 
Mandag til fredag den 19. - 23. oktober 

 

For at vi kan få et rigtigt resultat, kommer vi 
rundt i  aktivitetslokalerne og beder alle bru-
gere, om at udfylde et skema med nogle 
spørgsmål.  
Der skal kun afleveres et skema pr. besøgende, også selvom du 
kommer hver dag.                                                         Centerrådet 
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Onsdag 18. november 
 (tidspunkt i næste Aktivist) 
 

Her kan du læse om valget til Centerrådet. 
· Centerrådet består af 7 medlemmer, 6 medlemmer valgt ved flertalsafstem-

ning af og blandt frivillige brugere af AFC. + lederen af AFC 
· Valgperioden er 2 år gældende fra 1. januar efter valget. Ægtefæller/

samboende kan ikke være valgt til Centerrådet i samme periode.  
· Senest den 29. oktober vil der blive ophængt en kandidatliste ved indgangen 

til AFC, her kan kandidater skrive sig på listen frem til den 12. november.  
· Samtidig med indskrivning på kandidatlisten skal der ophænges en kort (højst 

10 linjer) skriftlig beskrivelse af, hvorfor man gerne vil være med i arbej-
det i Centerrådet. Beskrivelsen kan være suppleret med et foto af kandi-
daten. Beskrivelserne oplæses på valgmødet af kandidaten eller en uvil-
dig person inden stemmeafgivelsen. Kandidaterne skal personligt være 
til stede, når valgmødet begynder. 

 

Du kan få vedtægterne ved henvendelse i Brugerinformationen eller til personalet i 
AFC. 
 

Vi håber, der vil være interesserede brugere, som ønsker at stille op til valget.  
Som Centerrådsmedlem har du en betydelig indflydelse på husets udvikling. 
Har du lyst til aktivt, at være med til at arbejde for et åbent og spæn-
dende center med mange muligheder, så hør nærmere om opgaverne 
i rådet hos de nuværende medlemmer af Centerrådet. 
 

Med venlig hilsen det nuværende Centerråd 
Betty Frederiksen, befako@dbmail.dk, tlf. 7878 4150 
Preben Petersen, prebenpetersen 70 @gmail.com, tlf.2175 0131 
Solveig Christensen, sol-hen@live.dk, tlf. 5614 1948 
Sonja Poulsen, sonjap2680@gmail.com, tlf. 2221 1403 
Ingrid Rønman, ingrid.ronman@webspeed.dk, tlf. 4050 8578  
Tove Bohnhof, tove.boh@hotmail.com, tlf. 6172 6404 
Kirsten Lund Olsen, klo@solrod.dk tlf. 2477 5077 

 

Mdr. Dato Dag Aktivitet 

Aug. 3. M. Billetsalg til ”Årets brag af en fest” i Brugerinfo. kl. 10-12 

 4. Ti. Åbning af Loppeskuret kl. 10 

 6. To. Sommercafe og hyggeeftermiddag kl. 14 

 17. M. Billetsalg til Vokalgruppen Choir’D i Brugerinfo. Kl. 10 

 19. O. Fest, Det vilde westen kl. 17-22.30 

 24. M. Skriv dig på listen til Banko den 16. sep. 

 29. L. Åbent hus i AFC og Fritid i Solrød kl. 10-14 

 31. M. Billetsalg  til Bowling i Brugerinfo. kl. 10 

Sep. 1. Ti. Bustur ud i det blå v/Ældresagen kl. 9-16 

 1. TI. Foredrag og Film om Aage Remfeldt v/Lokalhistorisk Forening kl. 19, Salen 

 2. O. Vandretur for alle - også kørestolsbrugere kl. 10.30-12 

 3. To. Bustur til Hundested og Sandskulpturfestival v/Solrød Senior Klub kl. 8.30-17 

 3. To. Fællessang og Koncert med vokalgruppen Choir’D kl. 19.30-21.30, salen 

 4. F. Festaften med grill og Live musik v/Kulturugen kl. 18-23, salen 

 6. S. Petanque og et glas rødvin v/Solrød Senior Klub kl. 14-16, Petanquebanen 

 14. M. Billetsalg til ”Syng med KOL-koret” i brugerinfo. Kl. 10 

 16. O. Banko kl. 14, i salen 

 21. M. Skriv dig på listen til Banko den 16. okt. 

 23. O. Bowling i Ravnsborghallen kl. 12.15 

 26. L. Store Loppemarked uden for AFC kl. 10-14 

 28. M. Skriv dig på listen til Annas Modeopvisning den 21. okt. 

 30. O. Kom og Syng med KOL-koret, kl. 14-16, salen 

Okt. 5. M Skriv dig på listen til Nisseonsdag den 28. okt. 

 14. O. Banko kl. 14, i salen 

 19. M. Billetsalg til Mortens Aften den 11. nov. I Brugerinfo. Kl. 10 

 21. O. Annas mode i salen fra kl. 10.30 og Dortes Sko i møderum 3 kl. 11 

 28. O. NisseOnsdag kl. 9-15 

 29. To. Kandidatliste til Centerråds valg den 19. november 

Nov. 11. O. Mortens aften i salen, kl. 17-22 - Sæt kryds i din kalender 

 18. O. AFC Brugerråds møde med valg til Centerrådet 

 28. L. Julestue med cafe kl. 10-14 

Dec. 2. O. Julefest i AFC kl. 12-16 - Sæt Kryds i din kalender (Billetsalg fra d. 9. nov.) 
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