
Solrød Aktivitets - og Frivilligcenter AFC 
samt Daghjemmet for visiterede borgere 

Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand Tlf. 5618 2445  
Mandag- torsdag kl. 9.00 - 16.00 - Fredag kl. 9.00 - 15.00 -  
lukket lørdag og søn-og helligdage 
Dagligleder: Rikke Kongsmark, mail rwa@solrod.dk 

Centerrådet,  
hvis formål er, i samarbejde med personalet, at få AFC til at fungere 
bedst muligt. 
Formand: Sonja Poulsen, Tlf. 2221 1403 mail centerraadafc@gmail.com  
Næstformand: Ingrid Rønman, kasserer: Preben Petersen, sekretær: 
Hans Nydam Buch, øvrige medlemmer: Annelise Nielsen, Hanne Peder-
sen, Rikke Kongsmark, suppl.: Eva Osbæck 
 

Brugerinformationen  
Oplysning - Vejledning - Billetsalg - Madbestilling til Frivillig- 
cafeen Hverdage kl. 10 - 13 
 

Frivillig Cafeen  
Her tilbydes lækkert hjemmelavet smørrebrød og en varm ret  
Hverdage kl. 11.30 - 12.30 
 

Frivilligkontoret på 1.sal i Frivilligcenteret 
 AFC Centerråd tirsdag kl. 9-13 tlf. 2221 1403 
 Frivilligcaféen tirsdag kl. 9-13 tlf. 2175 0131 
 Solrød Senior Klub tors. lige uger kl. 12.30-13.30, tlf. 2221 1403  
 Solrød Ældreråd, formand Anna W. Pedersen, tlf. 2380 0477 
 Ældre Sagen i Solrød onsdag kl. 10-12, tlf. 5614 8041 

Side 2 

PRudvalget: Hanne Pedersen, Sonja Poulsen, Preben Petersen samt personale 
repr./ansvarshavende redaktør Rikke Kongsmark, mail 
rwa@solrod.dk  
Redigering og layout:  
Hanne Pedersen, hannepedersen.solrod@gmail.com 
 

Artikler og lignende til Aktivisten nr. 2 (juni, juli, aug,)  
skal afleveres senest 1. maj 2018 på mail.  

mailto:centerraadafc@gmail.com
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Siden sidst—og lidt frem 
Kære læser af Aktivisten! 
Pr. 1. januar tiltrådte Centerrådet en ny valg-
periode. Valget fandt sted i november. Jeg 
blev valgt (uden modkandidat), som for-
mand for et år. Preben Petersen blev gen-
valgt som kasserer for 2 år. Ny i Centerrådet 
er Hanne Pedersen.  
Vi har konstitueret os med Ingrid Rønman som næstformand, Hans Ny-
dam Buch sekretær, øvrige medlemmer er Annelise Nielsen og Rikke 
Kongsmark. I møderne deltager vores første suppleant Eva Osbæck. Cen-
terrådet holder møde ca. 1 gang om måneden. På opslagstavlen kan I 
læse referat af møderne. Har I noget som I ønsker vi skal drøfte, så kon-
takt en af os eller læg en seddel i postkassen i forhallen. 
 

Der sker rigtig mange ting i AFC for, at alle kan være velkomne. Siden vi 
skiftede navn til Solrød Aktivitets– og Frivilligcenter er der arbejdet på, at 
fortælle resten af Solrød, at AFC er for ALLE borgere og ikke kun for seni-
orer. 
 

Som noget nyt, har der været en sammenkomst ”Fællesskab kun 
for mænd”. Det var noget af et tilløbsstykke, 45 mænd deltog. For-
målet er, at kombinerer samvær med interesser. 
  

Arrangementet med Dario Campeotto blev også en succes ikke 
mindre en 96 deltog. Formålet var at få nogle af de seniorer, som 
ikke plejer at komme i AFC til at besøge os. Her fik vi stor hjælp af 
Hjemmeplejen, tak for det.  
 

Vort motto er ”-dit center, hvor mennesker mødes og venskaber 
opstår”. Derfor er det vigtigt, at alle brugere af huset byder nye 
velkomne. Husk altid, at hjælpe nye med at finde en plads, i stedet 
for at sige her er optaget. 
 

Hanne og jeg har forsøgt at komme lidt flere oplysninger ind i Akti-
visten. Er der noget I synes der mangler, så kontakt os. Ris og Ros 
modtages med taknemlighed. 
Kærlig hilsen Sonja Poulsen  
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Banko onsdag  
d. 14. marts 
Kl. 13.45 - 16.00 
Spillet begynder  
kl. 14.00 
 

Pladerne koster 10 kr.  
 

Der er som sædvanlig gavekort på række og på  
hele pladen –  Der er også nabogevinster.  
Kineserlotteri med fine gevinster.  
 

Salg af kaffe med småkager samt øl og vand.  

Listen ligger ved det runde vindue  
fra mandag den 26. februar 

Spis i Frivilligcaféen 
 

Alle hverdage fra kl. 11.30-12.30 
Vore frivillige kokke tilbereder, en lækker 
varm ret og ”Jomfruerne” rigtig flot smørre-
brød. 
For kun at tilberede den mad, der vil blive spist 
og have nok mad til alle, skal maden bestilles senest 2 hverdage 
før. 
 

Priser varm ret: 
Lille portion  kr. 30,00  10 stk. Spisebilletter  kr. 250,00 
Stor portion  kr. 50,00  10 stk. Spisebilletter  kr. 400,00 
Lækkert smørrebrød  kr. 10,00  
 

Maden kan bestilles i Brugerinformationen, på telefon 56 18 24 46 
mellem kl. 10.00-13.00. eller www.afcfrivil.nemtilmeld.dk  
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Salg af flot påskepynt  

Onsdag d. 21. marts  

kl. 10-12 

 

 

 

 

 

  
 

kl. 12-16 
 

Der vil igen være mulighed for at nyde 
en skøn påskefrokost med lækkerier til 
ganen, inkl. en øl/vand/glas vin og kaffe 
 

Musikken står Jens Lindegaard for 
 

Øl og vand og snaps kan købes til de 
sædvanlige rimelige priser. 

Billetpris: 175,- 
 
 
Billetter købes fra d.5. marts kl. 10 
i Brugerinformationen eller på 
afcfrivil.nemtilmeld.dk  
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MODESHOW  
med husets egne modeller 
Onsdag den 28. marts 
Kl. 14. 

Danmarks Senior Shop kom-
mer og viser moderigtig tøj  
til damer og herrer. Deres 
kollektion er især for kunder 
+50 år. 
 

Modeshowet varer i cirka 30
-45 minutter, hvor 4-5 gæ-
ster går som model og frem-
viser kollektionen. 

De ankommer ca. kl. 10, og forvandler noget af salen til en flot bu-
tik, med et righoldigt udvalg af dametøj og herretøj fra de bedste 
leverandører i branchen.  
 

Der er gratis kaffe og kage,  
I skal bare skrive jer på listen, ved det runde vindue  
fra mandag den 6. marts  

Dortes sko  
udstiller i mødelokale 3  
fra kl. 10.30 til 14.00 

 

https://www.danmarksseniorshop.dk/da/kollektionen/dame.aspx
https://www.danmarksseniorshop.dk/da/kollektionen/herre.aspx
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Hvad er en fremtidsfuldmagt? 
Kom og hør nærmere i AFC 

Onsdag den 11. april kl. 16.30-18.30 
 

 

 

 

 

Mødet arrangeres af Seniornetværket, som består af Alzheimerfo-
reningen Østsjællandskredsen, Centerrådet i AFC, Havdrup Senior-
klub, Solisterne, Solrød Senior Klub, Solrød Ældreråd og  
Ældre Sagen i Solrød. 
Seniornetværket byder på  
kaffe og brød. 
Øl og vand kan købes. 
Det er gratis at deltage,  
tilmelding er ikke nødvendig. 

Med en fremtidsfuld-
magt kan du vælge en 
fremtidig repræsen-
tant, hvis du fx bliver 
syg  

 En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft 
engang i fremtiden, hvis du bliver syg eller svækket og mister 
evnen til selv at tage vare på dine økonomiske eller personli-
ge forhold.  

 Du kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som 
du selv udpeger. 

 Du er selv fuldmagtsgiver. Selvom du opretter fremtidsfuld-
magten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis 
du en dag bliver syg, mentalt svækket mv.  

 En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til 
værgemål. …………………………………….Læs mere på Borger.dk 
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AFC har mange aktiviteter med frivillige instruktører: 

Tidspunkt Aktivitet Instruktør Lokale 

M A N D A G 

09.00-12.00 Patchwork Vibeke Laugesen Hobby-gruppebord 

09.00-12.00 Strømpedukker Betty Frederiksen Mødelokale 3 

09.00-12.00 Sølvarbejde Arne Jensen Sølv-& stenværksted 

9.30-12.00 Keramik Bibber Meilstrup Værkstedet 1.sal 

10.00-12.15 Bordtennis Kurt Poulsen Kælderen 

12.15-15.00 Stenslibning  Jørn Kristensen Sølv-& stenværksted 

T I R S D A G  

9.00-12.00 Sølv/smykkearb. Lise Holbech Sølv-& stenværksted 

09.30-12.30 Akvarelmaling Hanne Cederval  Hobby-gruppebord 

10.00-12.00 Porcelænsmaling Bodil Christensen Værkstedet 1.sal 

13.00-15.00 Porcelænsdukker Annie Bjørn  Værkstedet 1.sal 

12.00-14.00 Skak Thorkild Thomsen Varierende 

12.30-16.00 CenterBridge Eva Nielsen Aktivitetslokale 2, 1.sal 

O N S D A G  

09.00-12.00 Knipling Margaret Vad Hobby-gruppebord 

09.00-12.00 Stenslibning Margit Nielsen Sølv-& stenværksted 

09.30-12.00 Glas Erik og/ Anne Mette 
Nielsen 

Værkstedet 1,sal 

10.00-12.00 Engelsk Jette Koza Mødelokale 1,  1,sal 

10.00-12.00 Læsegruppe Inger Nielfoss Varierende 

09.30-13.30 Madlav. mænd Allan Johansen Brugerkøkken 
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Tidspunkt Aktivitet Instruktør Lokale 

T O R S D A G 

09.00-11.45 Sølv/sten Jørgen Nielsen Sølv-& stenværksted 

09.30-12.00 Akvarelmaling Hanne Gunthel Hobby-grupperum 

10.15-12.15 Bordtennis Kurt Poulsen Kælderen 

12.15-15.00 Sølv/sten Jørgen Nielsen Sølv-& stenværksted 

13.00-15.45 Patchwork Charlotte Staalbo Hobby-gruppebord 

F R E D A G 

09.00-12.00 Sølv/
smykkearb. 

Margit Nielsen Sølv-& stenværksted 

09.00-12.00 
Lige uger 

Blomsterbinding Annelise Nielsen Aktivitetslokale 3, 1. 
sal 

09.00-12.00 
Ulige uger 

Blomsterbinding Annelise Nielsen Aktivitetslokale 3, 1. 
sal 

09.30-12.00 Glas Arne Jensen Værkstedet, 1.sal 

10.00-11.30 Erindringsgrup. Annemarie Østergaard Møderum 2, stuen 

11.00-14.45 IT-zummegrp. Werner Hoffmann Møderum 3, stuen 

ALLE HVERDAGE FRA MANDAG TIL FREDAG 

09.30-11.30 Træarbejde Erik Andersen/ 
Benny Hansen 

Træværksted i kælde-
ren 

10.00-10.30 Kaffe 4. kr.  
brød 4 kr. 

Kaffedamer M/K Salen 

11.30-12.30 Frivillig Cafe Preben Petersen Salen  

13.45-14.15 Kaffe 4. kr.  
brød 4 kr. 

Kaffedamer M/K Havestuen (Salen) 

Egen mad kan medbringes i AFC  

AFC har mange aktiviteter med frivillige instruktører: 
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Onsdag den 18. april 

kl. 13.30 
Vi byder velkommen til  
SVEND NICOLAISENS ORKESTER, som 
består af 10 musikere og de 2 san-
gerinder Jannie Høeg og Vibe Lauth. 
 

Program: 
Kl. 13.30 dørene og Baren åbner 
Kl. 14.00 Orkesteret spiller 1. afdeling 
Kl. 14.45 pause med kaffe og kage 
Kl. 15.15 orkestret spiller 2. afdeling 

 
Repertoiret er en bred vifte af ”Den tidløse populærmusik”, der 
strækker sig fra Evergreens til musik af nyere dato. Et af orkeste-
rets kendte numre er Eviva Espana fra 1973. 

Billet, inkl. kaffe og kage kr. 50.- 
Købes fra den 26. marts kl. 10  
i Brugerinformationen eller på afcfrivil.nemtilmeld.dk 
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Banko onsdag  
d. 25. april 
Kl. 13.45 - 16.00 
Spillet begynder  
kl. 14.00 
 

Pladerne koster 10 kr.  
 

Der er som sædvanlig gavekort på 
række og på hele pladen –   
Der er også nabogevinster.  
Kineserlotteri med fine gevinster.  
 

Salg af kaffe med småkager samt øl og vand.  

Listen ligger ved det runde vindue  
fra tirsdag d. 3. april. 

Har du brug for hjælp? så tilbyder  
 

Tryghedsopkald: 
Telefonkæden er for de seniorer, der ikke er i daglig kontakt 
med familie og venner, og hvor det kan være betryggende at 
få en daglig kontakt, så man i en eventuel sygdomssituation 
kan påregne, at der kommer nogen, såfremt der ikke svares 
på telefonkaldet. Kæden starter hver morgen kl. 9. Telefonop-
kaldene foregår alle dage hele året rundt. Kæden administreres af Ældre Sagen 
og har Jette Greisvold som "tovholder". 
Tilmelding på tlf. 5356 2444 (svares ikke ,indtal en besked) 
 

Bisidder: 
Bisiddere er frivillige, som man kan støtte sig til og som har 
tid til at forklare noget en ekstra gang.  
En Bisidder har gennemgået et kursus om etik og holdnin-
ger, og har absolut tavshedspligt. 
Kontaktperson i Solrød   Kontaktperson i Havdrup 
Birger Hansen, Tlf. 2181 5380  Erling Elberg, Tlf. 2145 1644 
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IT - Caféen tilbyder gratis hjælp: 
Aktivitetslokale 2 på 1 

sal  
Fredag kl. 9.00 – 11.00 
 

Få hjælp: 
 til opsætning af ny PC 
 til tekniske problemer med 

egen PC 
 til problemer med at bruge PC’ en 

 

 
 

Der er Seniorbio i Solrød Bio en gang om måneden – Torsdag kl. 10. Billet-

ter kan købes eller bestilles på solrodbio.dk eller tlf. 5614 4422 i biografens 

åbningstid. Billetter skal afhentes senest ½ time før forestillingen.                  

Pris pr. billet kr. 55. 

Før forestillingen byder Solrød Bio på en kop friskbrygget, gratis kaffe/the.  

Torsdag 15. mar. Darkest Hour. Få dage efter at Winston Churchill er  
blevet udnævnt som Storbritanniens premierminister, står han over for 
sit livs mest omskiftelige og definerende udfordring: Skal han forhandle 
en fredsaftale med Nazityskland, eller stå fast og kæmpe for en nations 
idealer, selvstændighed og frihed. Nazisternes ustoppelige krigsmaskine 
ruller henover Vesteuropa og truslen om invasion er nært forestående.  

Torsdag 19. apr. The Greatest Showman. Er en original og nyskabende  
musical, som er inspireret af P.T. Barnums ekstraordinære liv. Barnum  
voksede op under trange kår, men han var en meget kreativ mand.  
Kronen på værket i hans karriere var forestilling og en fejring af hans  
enestående fantasi og opfindsomhed. 

Torsdag 17. maj. Gensynet. Claire er en begavet og højt skattet jorde- 
moder, men hendes tålmodige og kærlige tilgang til sine patienter  
bliver sat på prøve af moderne hospitalers behov for effektivisering.  
En dag modtager hun en opringning fra sin afdøde fars tidligere elsker- 
inde, Béatrice, der 30 år forinden forsvandt uden videre. Mødet får  
Dem begge til at acceptere livets tilstand og se lidt anderledes på  
verden.  
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Nedennævnte har kontor i AFC 
 

Frivilligkoordinator: (kontor på 1. sal) 
Helene Hammer Pihl , tlf. 2364 8908,  
hhp@solrod.dk 
 

Demens rådgivning (kontor på 1. sal) 
Telefonrådgivning, information og vejledning omkring 
demens. Tlf. 5618 1972 demensteam@solrod.dk 
 

Pårørende gruppe for personer, der har en ægtefælle eller 
samlever med en demenssygdom er 2. mandag i hver måned fra kl. 13.00 - 
15.00 på 1. sal 
 

Pårørendegruppe for voksne børn, der har en forælder med en demenssygdom 
er den 2. onsdag i hver måned fra kl. 19.00 - 21.00 på 1. sal. 
 
 

Forebyggende hjemmebesøg: (kontor på 1. sal) 
Lone Rømer 
Tlf. 5618 2431 
lro@solrod.dk 
 
 

Høreundervisning indgang B  
Onsdag (kl. 10-12) Efter aftale.  
Tidsbestilling kl. 9-12 tlf. 4631 7231 
 
 

Lænken/konsulent indgang B  
Åben rådgivning efter aftale  
Tidsbestilling kl. 9-12 tlf. 3945 5600 
 
 

Ortopædisk fodtøj - Indgang B  
Holger Hansen Sko 
Tirsdag efter aftale tlf. 4452 0520 
 

Sygeplejeklinikken indgang B  
Henvisning efter aftale med hjemmesygeplejersken eller 
egen læge. 
Kl. 13.30– 14-30 tlf. 5618 2458 eller 5618 2454 
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Informationsmøde/demonstration af  
PULSERENDE MAGNETFELT TERAPI 

 

Onsdag 23. maj kl. 13.30 – ca. kl. 16. 
 

Vi starter med gratis kaffe og kage 
 

Alle fremmødte har mulighed for at  
prøve/blive testet gratis . 
 

Lider du af gigt, astma, bronkitis, muskel-
spændinger, søvnbesvær, smerter m.m., 
så mød op til denne spændende efter-
middag. 
Der er ingen købetvang.  
 

ALLE deltager i en LODTRÆKNING om 10 gevinster inkl. en ho-
vedgevinst, skænket af Bio Teknik. 
Foredraget holdes af Lone K. Hessellund og tager ca. 30 minutter . 
 

Lone har også et lille udvalg af magnetsmykker med. 
 

Husk at skrive dig på listen ved det runde vindue  
fra mandag den 30. april. 

Banko onsdag 16. maj  
Kl. 13.45 - 16.00 
 

Spillet begynder kl. 14.00 
 

Pladerne koster 10 kr.  
 

Der er som sædvanlig gavekort på række og på  
hele pladen –  Der er også nabogevinster.  
Kineserlotteri med fine gevinster.  
 

Salg af kaffe med småkager samt øl og vand.  
Listen ligger ved det runde vindue fra tirsdag den 24. april 



Mdr. Dato Dag Aktivitet/ 

Mar. 14. Ons Banko kl. 13.45-16.00 i salen 

 21. Ons. Påskemarked kl. 10.00-12.00/påskefrokost kl. 12.00-16.00 

 28. Ons. Modeopvisning kl. 14.00 / Dorthes sko kl. 11.00-14.00 

Apr. 11. Ons. Foredrag om Fremtidsfuldmagt kl. 16.30-18.30 

 18. Ons. Koncert med Svend Nicolaisens Orkester kl. 13.30 

 25. Ons. Banko kl. 13.45-16.00 i salen 

Maj 16. Ons. Banko kl. 13.45-16.00 i salen 

 23. Ons. Foredrag om Magnetfelt-Terapi kl. 14.00-16.30 

 
 

Gruppen udfører små op-
gaver i dit hjem, som du ikke selv kan klare? 
Det kunne være at sætte en lampe op eller 
hænge et billede op!  

Det er gratis. 
Besøg AFC, Træværkstedet i kælderen i AFC 
hverdage fra 9.30-11.30—eller  

Ring og hør om vi kan hjælpe dig! - Benny H. 4010 7052 
 

Vi vil gerne være flere frivillige, så hvis du har 
skruet hænderne godt på, eller hvis du evt. kan 
lave små rep. af tøj, oplægning af bukser m.m. så 
kontakt os - Sonja P. 2221 1403 
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Solrød Kommune, Rådhuset, Solrød Center 1. 
Tlf. 5618 2000 - Mail: kommune@solrod.dk 
Åbningstider telefonisk og personlig betjening  
Mandag, tirsdag og onsdag kl. 10.00 - 14.00, 
torsdag kl. 13.00 - 17.00 -  
Borgerservice fra kl. 13.00-18.00, Fredag kl. 10.00 - 13.00.  
Lørdage, søndag og helligdage lukket 
Solrød kommunes hjemmeside www.solrod.dk  
 

Visitations - og koordinationsenheden, på Rådhuset: 
Visitation til hjemmehjælp, sygepleje, træning, madservice, plejeorlov, 
ældre- og plejebolig samt hjælpemidler. 
Tlf. 5618 2428. se ovenfor om åbningstider og personlig betjening 
 

Genoptræningscenter, Solrød Center 3: 
Genoptræning sker via henvisning fra 
Visitations- og Koordinationsenheden 
når der foreligger en bevilling 
Telefontid hverdage tlf. 5618 2438  
 

Helbredstillæg, Borgerservice på Rådhuset 
 

Hjemmesygepleje: 
For at få hjemmesygepleje skal du have en henvisning fra en læge, enten 
din egen læge eller fra sygehuset. Får du allerede hjemmesygepleje, og 
har du behov for at komme i kontakt med en hjemmesygeplejerske, kan 
du ringe på telefon 5618 2499. Telefonen bliver besvaret alle hverdage 
kl. 13.30-14.30. Uden for dette tidsrum kan du indtale en besked på tele-
fonsvareren, der jævnligt bliver aflyttet. 
 
 

Pension og boligstøtte, Udbetaling Danmark 
Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød. 
På borger.dk, kan man ansøge og få svar på div. 
spørgsmål. 
Telefonisk betjening mandag, tirsdag og onsdag kl. 8 – 16 +      torsdag kl. 
8.00 – 18.00 + fredag kl. 8.00 - 15.00 
Pension:  Tlf. 7012 8061  Boligstøtte: Tlf. 7012 8063 


