
Frivillige Cafeen 
har åben hverdage  

fra kl. 
11.30 til 12.30  

Siden sidst -  og lidt frem! 
Med påsken veloverstået går vi foråret i 
møde, hvor ny energi kommer med, at lyset 
og varmen vender tilbage. 
Masser af energi er der også lagt i, at få 
den frivillige cafe etableret. Tak for en fan-
tastisk indsats fra ”cafe-udvalget” samt ca. 
20 frivillige.  
Der har ikke været én dag, hvor tilbuddet om et godt måltid mad i AFC 
ikke har været til stede. Dette er et stærkt bevis på, hvad det frivillige 
kan, og ikke mindst, hvordan opbakningen fra jer er med til at gøre en 
forskel. 
Forskel er nok det rigtige ord, hvis vi skal definere dagligdagen i AFC. For 
med lukningen af cafeen i sin gamle form, at Rikke Kongsmark har fået 
en fin pige og dermed er gået på barsel og ikke mindst at Kirsten Lund 
efter 25 års flot arbejde i/for AFC er gået på pension, er dagligdagen nu 
en anden, end den vi kendte. Det har givet udfordringer og mange tanker 
om fremtiden, hvilket har affødt en vis utryghed hos nogle af brugerne, 
såvel som hos personalet. Udfordringerne er løst hen af vejen, og trods 
forandringerne fortsætter dagligdagen som den plejer, nemlig med at 
AFC er fyldt med glade mennesker, og et stort udbud af aktiviteter og 
arrangementer. 
På personalefronten har I sikkert set nogle nye ansigter. Anne-Marie 
Lauenborg, varetager to dage om ugen det administrative, mens Rikke er 
på barsel. Bibi Anshøj, der er leder af Genoptræningen og AFC vil også 
være her et par dage om ugen. 
Sundhedskonsulent Steffen Wegner Høyer har fået kontorplads på 1 sal, 
og vil derfor også være tilgængelig i AFC . På frivilligområdet er Nadia 
Eriksen blevet ansat som integrations- frivilligkoordinator. 
Vi må konkludere, at der som vanligt er ”godt gang i den” i AFC, hvilket 
er meningen med et aktivitetscenter og at fremtiden fortsat ser rigtig lys 
ud. Herfra skal lyde et ønske, om en rigtig god sommer til jer alle. 
Bedste hilsner  
Frivillig-koordinator Brian Kanstrup 

Side 2 



Side 3 

Frivillige Caféen i AFC åbnede fredag den 1. april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredag åbnede de frivillige dørene til den nye cafe og bød cirka 60 gæ-
ster velkommen til flæskesteg, smørrebrød, kaffe og lagkage. De 22 frivil-
lige i café-teamet, glæder sig til at byde alle gæsterne på dejlig mad og 
drikke fremover. Der skal lyde en stort tak til de mange frivillige, der har 
meldt sig på banen og gjort det muligt at køre caféen videre. Skulle der 
være nogle, som har lyst til at være med, så hører vi gerne fra dig. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Caféen har åbent på hverdage fra kl. 11.30 til 12.30 

Bestilling i Cafeen eller på tlf.. 6145 4636 kl. 10.00 til 11.30 
mail: cafeafc85@gmail.com 
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Banko onsdag  

d. 11. maj 

Kl. 13.45 - 16.00 
Der er som sædvanlig gavekort på 
række og på hele pladen  
 Der er også sidegevinster.  
 Kineserlotteri med fine gevin-

ster.  
Spillet begynder kl. 14.  
Listen ligger ved det runde vindue  
fra mandag den 25. april 

Pladerne koster 10 kr.  
Salg af kaffe med småkager samt øl og vand. 

Køge Kor kommer til AFC  

onsdag den 11. maj kl. 19.30 
 

Køge Kor blev oprettet i 1923 af orga-
nist ved Køge Kirke, Carl Bjarnhoff. 
Koret synger hovedsageligt større 
værker og afholder koncerter både i 
ind- og udland. Køge Kor har ca. 40 
medlemmer og vil underholde med 
danske og udenlandske sange. 
 

Der er kaffe med brød, og der  

kan købes øl og vand.                                      Billetpris kr. 25,- 

Billetter købes i Brugerinformationen fra d. 25. april og på 
afcfrivil.nemtilmeld.dk                                                     Centerrådet 



Torsdag den 31. 
marts var rigtig  
mange mødt op for 
at ønske leder af  
Solrød Aktivitets- og 
Frivilligcenter  
Kirsten Lund  
god vind fremover. 

Kirsten har formået at skabe Danmarks bedste center 

Efter 25 fantas-

tiske år i AC/AFC  
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Tak for deltagelse i forbindelse med min  
sidste arbejdsdag i AFC. 
Jeg vil gerne takke alle, - brugere af AFC, frivillige, 
kollegaer og samarbejdsparter for jeres deltagelse i 
forbindelse med min afsked fra Solrød Kommune. 
Tak for mange dejlige breve, gaver og hilsner, de 
har alle glædet mig rigtig meget. 
En særlig tak til Centerrådet for deres store hjælp 
til formiddagskaffen på min sidste  
arbejdsdag den 31. marts. 
Det blev en helt uforglemmelig  
sidste arbejdsdag i AFC.  
Tak til alle der mødte op og delte  
denne formiddag med mig og på  
så festlig vis var med til at gøre  
dagen mindeværdig for mig. 
 

Tak for 25 fantastiske år i AFC og alt held og lykke for huset og dets  
brugere fremover – pas godt på huset og husk, I har et helt fantastisk og 
unikt center, som kan drive det vidt, - det har I bevist mange gange gen-
nem årene og det vil I gøre igen, - husk I og huset er eksperter i sejre! 

Med kærlig hilsen fra Kirsten Lund 

Efterlysning! 
Er der en mand , som er  
interesseret i  
Madlavning og hygge  

 
 
Så er du velkommen på vores  
onsdags hold fra kl.09.30 til 13.00? 
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Når det handler om din hukommelse 

Invitation til ny Café 
Vi holder vores første Café møde i AFC 

Torsdag d. 19. maj kl. 18 - 20. 
 

En gruppe frivillige ildsjæle vil i samarbejde med  
kommunens demenskonsulent, 

starte en Café, som er for borgere med en hukommelses syg-
dom, sammen med deres pårørende.  

 

Som gæster i Cafeen vil I få nogle hyggelige og rare stunder,  
med kaffe, brød, musik og sang, måske dans, historier,  

foredrag og glade mennesker.  
Kom og vær med til at skabe 

den gode stemning. 
Kom og mød Liva og Olaf der 
fortæller om deres legetøj, 

fra barndom til seniorlivet 
 

Vi har inviteret Liva og Olaf som 
har leget hele livet, de har sam-
let sig til et hus, fyldt med 
spændende legetøj. 
 

Olaf har igennem mange år haft sit eget legetøjs marked, Liva 
laver dukker, bamser, smykker og meget mere. Nå ja, hun har 
da også deltaget i Den Store Bage Dyst på DR1. 
 

Der vil være frivillige som vil sørge for kaffe, the, brød og pålæg,  

alt dette for en pris på 25 kr. pr. person. 
Vi glæder os til at se jer 
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DEN DANSKE REVY 
Fællessang/foredrag 
v/komponist og forfatter Finn Jørgensen 

Onsdag den 25. maj kl. 14 
Et arrangement, der handler om revyviser, om 
komponister, forfattere og skuespillere bag nogle 
af de viser, der er blevet ”evergreens”, som de fle-
ste kan nikke genkendende til, hygge sig ved og ik-
ke mindst synge med på! 

En rejse i revyvisernes verden fra før år 1900 og fremefter. 
Vi hygger os med kaffe med brød og  

der kan købes øl og vand.                                      Billetpris kr. 50,- 

Billetter købes i Brugerinformationen fra d. 2. maj og på 
afcfrivil.nemtilmeld.dk                                          Aktivitetsudvalget 

Banko onsdag  

d. 15. juni 
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 

Pladerne koster 10 kr.  
 

Listen ligger ved det runde vindue fra mandag den 23. maj 
 

Salg af kaffe med småkager samt øl og vand. 
Aktivitetsudvalget. 
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Vi hygger os sammen og aftaler hvad vi har lyst til at 
lave. Vi spiller minibanko. 
Hvorfor sidde hjemme alene, når du kan hygge dig 
sammen med andre seniorer  

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag d. 16. juni 
Torsdag d. 30. juni 
Torsdag d. 14. juli 
Torsdag d. 28. juli 

Torsdag d. 11. august 

Der er gratis  

kaffe/the 

i egen kop,  

medbring kage 

 

 

IT-Café i AFC 

 
Aktivitetslokale 2. 
på 1. sal,  
Fredage kl. 9.00 – 11.00 

 
IT - Caféen tilbyder hjælp: 
 til opsætning af ny PC 
 til tekniske problemer med egen PC 
 til problemer med brugen af PC’ en 
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Cykelvenner ruller igen 
Så nærmer foråret sig, og det betyder,  
at det er tid til at komme ud og få sol  
og frisk luft. Det kan klares ved en god 
cykeltur, hvor du som borger enten 
kan få en tur som passager i vores 
Rickshaw eller som medcyklist i Duo-
cyklen. Kunne du tænke dig en at prø-
ve en tur eller vil du høre nærmere 
om tilbuddet, kan du ringe til  
Cykelvennernes koordinator på 2165 5868 eller frivillig-koordinator fra 
Solrød Kommune på 2364 8908. 
Er du interesseret i at blive frivillig og dermed være med til at give mulig-
heden for at borgere, som ikke på egen hånd kan cykle, stadig har mulig-
heden for de gode oplevelser, kan du kontakte koordinatorerne på sam-
me telefonnumre. 
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Vil du være med i Solrød Fotoklub? 
Hvis du har lyst til at tage fotos og deltage i fototure  
sammen med andre, så har vi et godt tilbud til dig. 
 

Kom og deltag i den nye fotogruppe 4,  
der mødes hver onsdag kl. 10-12. 
 

Vi er en aktiv og inspirerende fotoklub med 
adgang til en bred vifte af aktiviteter og  
sociale arrangementer.  
 

Vi har ikke samme billedsyn, kunnen eller udstyr, 
men vi forsøger at inspirere og hjælpe hinanden til 
at udvikle os fotografisk gennem billeddiskussioner, diasshows og work-
shops.  
Vi sætter derfor værdier som hjælpsomhed, tillid og initiativ højt. 
Grupperne arrangerer ud-af-huset- aktiviteter, f.eks. besøg på kunst- og 
fotoudstillinger, fototure til forskellige spændende lokaliteter og konkur-
rencer samt egne udstillinger, m.m. 
 

Du kan kontakte klubformanden  
på telefon 3042 3020 
Med venlig hilsen Ib Søgaard 
Se mere på www.solrod-fotoklub.dk 

Loppeskuret åbner 2. maj 
Mandag til torsdag fra. Kl. 10-13 

 
Loppeskuret passes af frivillige 

og vi kan altid bruge en ekstra hånd! 

 
Salgssted for loppe og genbrugsting, 
overskuddet går til aktiviteter i AFC. 

Vi modtager med tak genbrugsting! 

Loppe- 
skuret 

Mdr. Dato Dag Aktivitet 

Maj 2. M. Loppeskuret åbner kl. 10 

 11.  O. Banko kl. 13.45-16, salen  

 11. O. Køge Kor kl. 19.30, salen  

 19. To. Første møde demenscafeen kl. 18-20, salen  

 25.  O. Den Danske Revy fællessang/foredrag kl. 14, i salen 

Jun. 6. M. Sommerudflugt til Bakken med besøg Matadorbyen 

 15. O. Banko kl. 13.45-16, salen  

 16/30 To. Cafe og hyggeeftermiddag, kl. 14-16, salen 

jul. 14/28 To.. Cafe og hyggeeftermiddag, kl. 14-16, salen 

Aug. 11. To.. Cafe og hyggeeftermiddag, kl. 14-16, salen 

PRudvalget: Sonja Poulsen, Preben Petersen  
samt personale repr./ansvarshavende redaktør Brian Kanstrup 
Redigering og layout:  
Sonja Poulsen: Sonjap2680@gmail.com og 
Brian Kanstrup: brka@solrod.dk  
Artikler og lignende til Aktivisten 3. kvartal (aug., sep., okt.) 
skal afleveres senest 1. juli 2016 kl. 9.30 på mail.  

Solrød Aktivitets - og Frivilligcenter AFC 
samt Daghjemmet 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 
Dagligleder: Rikke Kongsmark, mail rwa@solrod.dk (barsel) 
 

AFC´s Centerråd: Formand Betty Frederiksen mail: centerraadetafc@gmail. com 

http://www.solrod-fotoklub.dk

