
Solrød Aktivitets - og Frivilligcenter AFC 
og Daghjem 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 
Nyhed vi har fået egen hjemmeside www.afc.solrod.dk  
mød os på Facebook  

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, se-
kretær: Hans Nydam Buch, øvrige medlemmer: Annelise Niel-
sen, Hanne Pedersen, Rikke Kongsmark, suppl.: Eva Osbæck 
 

Brugerinformationen  
Oplysning - Vejledning - Billetsalg - Madbestilling til Frivillig- 
cafeen Hverdage kl. 10 - 13. Tlf. 5618 2446 
 

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 og 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 Erling Elberg tlf. 2146 1644 
 Ældre Sagen i Solrød onsdag kl. 10-12, tlf. 5614 8041 

Side 2 

PRudvalget: Hanne Pedersen, Sonja Poulsen, Preben Peter-
sen og 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. 4 (Dec. Jan. Feb.)  
skal afleveres senest 1. nov. 2018 på mail.  

mailto:centerraadafc@gmail.com


Høstfest i Havdrup 
Lørdag den 1. september kl. 10.00-15.00 
Kom og oplev Årets høstfest og kræmmermarked. 
Kom og mød os fra AFC  

Se programmet på havdrup.dk eller i lokalaviserne. 
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Fritid i Solrød 
Lørdag den 25. august kl. 10.00-14.00 
Dagen hvor alle Solrødborgere mødes i Solrød Centret og får in-
spiration til at deltage aktivt i  fritidslivet i vores kommune.  
Kom ned i Solrød Aktivitets– og Frivilligcen-
ter og se alle de muligheder, vi kan tilbyde. 
Vi synes, at vi har et fantastisk hus.  
Det skal du da opleve. 
I vores cafe kan du købe kaffe og kage eller 
smørrebrød. 
Vi glæder os til at se dig  
Mange hilsner  
Centerrådet og Personalet 

Banko onsdag 12. sept. 
Kl. 13.00 - 16.00 
 

Spillet begynder kl. 13.30 
 

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.  
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Stort Loppemarked i AFC 
lørdag 22. september  
Lige uden for AFC kl. 10-14. 
 

Igen i år underholder Eva og Konstantin  
med hyggelig sang og musik. 
 

Vi sælger pølser m/brød, øl og vand samt 
kaffe og kage. 

Loppeeffekter modtages med glæde. 
(undtaget er dog møbler, køleskabe, bøger, fjernsyn og videobånd). 
 

Nyhed: Bliv kræmmer for en dag. Vi stiller et bord til rå-

dighed pris kr. 75,00. Tag nogle gode ting med hjemmefra, 
som du vil sælge. Tilmelding: afcfrivil.nemtilmeld.dk eller Jea-
nette 5618 2445. 

Har du tid til at hjælpe de frivillige fra Loppeskuret, så kontakt 
Jeanette eller en af Loppepigerne. 
 

Gør et kup og  
hyg dig i gode venners lag 

Så er der Modeshow i  
samarbejde med Zalza Solrød 
Onsdag den 26. september kl. 14 
Zalza Solrød har dametøj fra str. 34-56. 
 

Vi prøver noget nyt! 
I salen er der modeopvisning med husets egne modeller. De viser 
tøj fra Zalzas store udvalg, og alle som deltager modtager et kort, 
som giver 20% rabat, når I handler i butikken til med lørdag den 
29. september. (Rabatten gælder ikke nedsætte varer). 

Mens vi kigger på modellerne får vi gratis kaffe og kage. 
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Udstilling af hjælpemidler til hverdagen 
Tirsdag d. 9. oktober kl. 14 - 18 

i AFC arrangeret af  

Seniornetværket *) 

*) Seniornetværket består af:  

Alzheimerforeningen Østsjælland, Ældrerådet,  
Handicaprådet, Havdrup Seniorklub, Solrød Senior Klub, 

Ældre Sagen Solrød, Solrød Solisterne, Centerrådet AFC. 

Der er personale 

fra udstillerne, 
som kan rådgive 

om de forskellige 
hjælpemidler 

Høreapparater 

Frivillige Cafeen har åben for salg 

af kaffe, kage, øl og vand. 
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Banko 
Onsdag den 10. oktober 
Kl. 13.00-16.00 
Spillet begynder kl. 13.30 
 

Pris pr. plade kr. 10,00  
 

Der er igen gavekort på række og på hele pladen 
samt sidegevinster. 
Kineserlotteri  med fine gevinster. 
 
Salg af kaffe  med småkager samt øl og vand. 

En aften med Mette Bloch 
Torsdag den 11. oktober kl. 19.00 i AFC 
 

Vind med vilje ! 
Hvorfor er det ofte de samme der altid har succes? 
Hvorfor er det så svært at få sat inspirerende mål? 
Hvad kan man egentlig lære af eliteidrætten? 
 

Mette tager udgangspunkt i sin rokarriere og fortæller om hvad 
hun gjorde fra hun tog beslutningen om at blive verdensmester 
til hun blev det. 

Foredraget er hylende morsomt og du vil kunne kende dig selv i 
en stor del af de situationer, der bliver beskrevet. 
 

De første 80 tilmeldte får bogen ”Vind med vil-
je” gratis. 
 

Kaffe/the og kolde drikkevarer kan købes 
 
Foredraget er gratis  
Tilmelding på afcfrivil.nemtilmeld.dk.  
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Velkommen til  

Oktoberfest 
Lørdag den 13. oktober kl. 17.00 
 

Ølfestival med lederhosen, øl og schlagermusik, 
det skal prøves, du bliver overrasket.  
 

Kom udklædt og nyd aftenen i festligt lag. 
Udover god mad skal vi feste og danse til tyroler-
musik leveret af Anne Marie og Sten Lindegaard. 
Baren er åben for salg af øl og andre drikke til 
absolut rimelige priser. 
 

Pris kr. 300,00 
 

Billetter købes fra den 17. sept. i Brugerinforma-
tionen eller på afcfrivil.nemtilmeld.dk 
 

Tøj kan købes eller lejes hos FestogFarver,  
Byleddet 1 i Roskilde. 

Solrød Kommunes Lokalarkiv 
 

Solrød Kommunes Lokalarkiv drives af frivillige medlemmer fra Sol-
rød Lokalhistoriske forening. 
 

Særlige aftaler om besøg udenfor arkivets åbningstid kan ske på 
telefonnr. 5618 1955 i arkivets åbningstid. Der vil således være 
mulighed for at arrangere et møde med den arkivmedarbejder, 
der måtte have størst kendskab til dit emne. 
 

Du kan bruge lokalarkivet til  bl.a. Slægtsforskning, egnshistorie, 
biografier mm. 
Hvor: 1. sal i AFC 
Tid: Tors kl. 16.00-18.00 
Kontakt 5618 1955 
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Registreringsuge 44 
Man. til fred. 29. okt. - 2. nov. 
 

En gang om året registrerer vi, hvor mange der kom-
mer vores dejlige Aktivitets - og 
Frivilligcenter.  

Derfor kommer vi rundt i huset og beder 
alle om at udfylde et skema med nogle 
spørgsmål.  
 

Der skal kun afleveres et skema pr. bruger, 
også selvom du kommer hver dag.  
 

Dorte sko kommer til AFC den 24. oktober  

kl. 11.00 til 13.30 i møderum 3, her kan du prøve 
et udvalg af fodtøj og Dorte hjælper dig gerne med 
at finde det rette til dine fødder. Du får selvfølgelig 
fodtøjet med det samme, medmindre det er ud-
solgt, så bliver det leveret hurtigst muligt på din 
adresse. 

Spis i Frivilligcaféen 
 

Alle hverdage fra kl. 11.30-12.30 
Vore frivillige kokke tilbereder, en lækker 
varm ret og ”Jomfruerne” rigtig flot smør-
rebrød. 

For at undgå madspild, skal maden bestilles 2 hverdage før. 
 

Dagens varme ret kr. 30,00  10 stk. Spisebilletter  kr. 250,00 
Lækkert smørrebrød  kr. 10,00  
Frugtsalat kr. 5,00 
 

Maden bestilles i Brugerinformationen, på telefon 5618 2446 mel-
lem kl. 10.00-13.00. eller www.afcfrivil.nemtilmeld.dk  
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Onsdag den 31. oktober kl. 13.00-16.00 i salen 
 

Spil dansk er en fejring af dansk musik.  
I år foregår det over hele landet i uge 44. 
 

I AFC har vi i år valgt at være med . 
Vi inviterer til en hyggelig eftermiddag,  
hvor vi skal synge mange dejlige danske sange 
—både ældre og nyere. 
 

”De hvide sokker” står for musikken.  
Det skal nok blive hyggeligt 
 

Pris kr. 50,00 incl. kaffe/the og kage. Øl og vand kan købes 
Billetter købes i Brugerinformationen eller afcfrivil.nemtilmeld.dk 
Fra mandag den 1. oktober kl. 10  

Nisselørdag 
 

Den 27. oktober kl. 9.00-15.00 
 

Kære alle kreative. 
 

Kom og vær med til at fremstille nisser, engle og diverse julepynt 
til vores julestue den  1. december. 
 

Vi starter kl. 9.00 med en god kop kaffe og 
brød. 
Senere får vi lidt at spise. 
 

Julehilsen  
Betty og Jeanette 
 
 

Tilmeld dig på listen ved det runde vindue fra den 1. oktober. 
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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, stuen 

09.00-12.00 Strømpedukker Betty Frederiksen Mødelokale 3, stuen 

09.00-12.00 Sølvarbejde Arne Jensen Sølv-& stenværksted, st. 

9.00-14.00 Keramik Bibber Meilstrup Værkstedet 1.sal 

12.15-15.00 Stenslibning  Jørn Kristensen Sølv-& stenværksted, st. 

T I R S D A G  

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

09.30-12.30 Akvarelmaling Hanne Cederval  Hobby-gruppebord, stuen 

09.00-12.30 Babycafe AFC Mødelokale 3, stuen  
starter 2. oktober 

13.00-15.30 Porcelænsdukker Annie Bjørn  Værkstedet 1.sal 

13.00-17.00 CenterBridge Eva Nielsen Mødelokale 3, stuen 

O N S D A G  

09.00-12.00 Knipling Margaret Vad Hobby-gruppebord, stuen 

10.00-12.00 Engelsk Jette Koza Mødelokale 3, 1.sal 

10.00-12.00 Litteraturgruppen Inger Nielforss 2. onsdag i mdr  

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, st. 

09.00-15.00 Kunstgruppe Grith Værkstedet, 1.sal  

09.30-12.00 Akvarelmaling Lillian Svanekjær Hobby-gruppebord, stuen 

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

13.00-15.45 Patchwork Charlotte Staalbo Hobby-gruppebord, stuen 

F R E D A G 

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 Mødelokale 2, stuen 

10.00-12.00 Frikvarteret Susanne og Marianne Mødelokale 3, stuen 

11.00-14.45 IT-zummegrp. Werner Hoffmann Aktivitetslokale 1, stuen 

ALLE HVERDAGE FRA MANDAG TIL FREDAG 

09.30-11.30 Træarbejde Benny Hansen Træværksted i kælderen 

10.00-10.30 Socialt samvær Kaffedamer M/K Salen 
Kaffe 4 kr. brød 4 kr. 

11.30-12.30 Frivillig Cafe Preben Petersen Salen  

13.45-14.15 Socialt samvær Kaffedamer M/K Havestuen (Salen) 
Kaffe 4 kr. brød 4 kr. 

Vi har billard/bordtennisborde og Dart i kælderen samt petanque udendørs  
book en tid eller se om der er ledigt! 

Egen mad kan medbringes i AFC  

AFC har mange aktiviteter med frivillige instruktører: 
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Også voksne kan få brug for Lektiehjælp 
 

Tirsdag, onsdag, torsdag  
kl. 15.30-18.00 på 1. sal  i AFC 
 

Lektiecaféen hjælper voksne, der læser 9./10. klasse, HF, 
SOSU o. lign. med dansk, engelsk, matematik, forståelse 
af opgavetekster, formalia i en besvarelse mm.  
Eleverne er engagerede, positive, ambitiøse og med en stærk vilje 
til at komme videre og bidrage til samfundet. 
 

Vær med til at sprede rygtet om dette gode tilbud.… eller bliv fri-
villig lektiehjælper. Lige nu er der nemlig brug for flere. 
Kontakt Ole Thomsen hvis du vil vide mere 2895 3766,  
ommarole@gmail.com 

Mortens aften fejres i AFC 
Onsdag den 7. november kl. 12.00-16.00 
 

Der serveres dejlig andesteg m/rødkål, brunede kartofler. Derefter 
ris a la mande m/kirsebærsovs og mandelgave. 

 

Der er kineserlotteri med fine præ-
mier 
  Musikken står Jens Lindegaard for. 
Vi kender ham fra tidligere arrangementer, så vi ved at 
det bliver festligt. 
                                                                     Pris kr. 200,00 

Billetter købes i Brugerinformationen fra mandag den 8. oktober 
eller på afcfrivil.nemtilmeld.dk. Sidste dag er onsdag den 31. okt. 

IT - Caféen tilbyder gratis hjælp: Fredag kl. 9.00 – 11.00 

Få hjælp:                                                    Aktivitetslokale 2 på 1 sal 
 til opsætning af ny PC 

 til tekniske problemer med egen PC 

 til problemer med at bruge PC’ en 
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Onsdag 14. november 

Kl. 14 i salen 
 

På Årsmødet er der valg til Centerrådet,  
samt beretning for året, og fremlæggelse af 
det reviderede regnskab. 
 Centerrådet består af 7 medlemmer, 6 medlemmer valgt ved flertals-

afstemning 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 d. 24. oktober bliver der ophængt en kandidatliste ved ind-

gangen til AFC, her kan kandidater skrive sig på frem til den 8. no-
vember.  

 Samtidig med indskrivning på kandidatlisten skal der ophænges en 
kort (højst 10 linjer) skriftlig beskrivelse af, hvorfor man gerne vil væ-
re med i arbejdet i Centerrådet, og gerne med et foto. Beskrivelserne 
oplæses på valgmødet af kandidaten eller en uvildig person inden 
stemmeafgivelsen. Kandidaterne skal personligt være til stede, når 
valgmødet begynder. 

Dagsorden ifølge vedtægterne 
Du kan få vedtægterne ved henvendelse i Brugerinformationen eller persona-
let. 
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 spændende center 
med mange muligheder, så stil op til valget. Vil du vide mere? kontakt de nuvæ-
rende medlemmer af Centerrådet. 
 

Med venlig hilsen det nuværende Centerråd 
Sonja Poulsen, sonjap2680@gmail.com, tlf. 2221 1403 
Ingrid Rønman, ingrid.ronman@webspeed.dk, tlf. 4050 8578 
Preben Petersen, prebenpetersen 70 @gmail.com, tlf.2175 0131 
Annelise Nielsen, max-an@nielsen.mail.dk, tlf. 5614 5762 
Hans Nydam Buch, hansnydambuch@gmail.com, tlf. 2078 3748 
Hanne Pedersen, hannepedersen.solrod@gmail.com, tlf. 2087 3030 
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Banko   TORSDAG  
22. november. Kl. 13.00 - 16.00 
 

Spillet begynder kl. 13.30 
 

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.  

Fredslyset 
 
Torsdag den 29. november  
kl. 10.15-11.15 
 
Tænd et lys for freden. Igen i år vil 
Sct. Georgs Gilderne i Danmark tæn-
de Fredslyset fra Betlehem. 
 
Vel mødt til formiddagskaffe 

Café Solrødderne  
- når det handler om din hukommelse 
Mødes onsdag 29. aug., 26. sept., 24. okt., 28. nov. 
kl. 18.00 - 20.00 i salen i AFC,  
Kontaktoplysninger og tilmelding:  
Greta Larsen, 4013 6770  
gretalarsenc@gmail.com 

mailto:sonjap2680@gmail.dk
mailto:pap.pp58@gmail.com


 

Side 15 

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, så-
fremt der ikke svares på telefonkaldet. Kæden starter hver morgen 
kl. 9. Telefonopkaldene 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 holdninger, og 
har absolut tavshedspligt. 
Kontaktperson i Solrød   Kontaktperson i Havdrup 
Birger Hansen, Tlf. 2181 5380  Erling Elberg, Tlf. 2145 1644 

 

 

 

 

Velkommen til Julestue 
Lørdag den 1. december  

kl. 10-14 
 

AFC holder igen i år hyggelig julestue. 

 
 

Nyd et glas gløgg og æbleskiver i vores frivilligcafe.  
Der sælges også kaffe, øl, vand og pølser med 

Kom og se og køb fine juleting. 
Der er både nisser, engle, hånd- 
arbejder, juledekorationer og  
adventskranse m.m. 

Velkommen til alle og  
glædelig julehilsen 
fra AFC 
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Glæd dig til at nyde en lækker julebuffet med traditionel-
le juleretter og ris a la mande samt kaffe og småkager  
En øl/vand og en snaps er inkl.  
 
Efter maden vil der være rig mulighed for en svingom til 
populær diner- og dansemusik. 
 
Underholdning med overraskelser 
 
Salg af lotteri med flotte præmier. 
 
Billetter sælges i Brugerinformationen eller 
Afcfrivil.nemtilmeld.dk  
fra mandag d. 12. nov. kl. 10.00 til fredag den 30. november Kl. 13  

 
 
 
 

Pris kun kr. 200,-  
 
 

Onsdag  
12. dec 
Kl. 12-16 
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Torsdagscafé 

for borgere med demens 
Torsdag kl. 9.30 - 12.00 i Aktivitetslokale 3, indgang B 
Cafeen er mødested for dig, der har en demenssygdom og som 
stadig bor hjemme. Her kan du få et frisk pust i hverdagen og nye 
oplevelser. Pris 10 kr. pr. deltager inkl. kaffe /the og brød. 
Frivillige fra Alzheimerforeningen Østsjælland står for mødet. 

 

Der er Seniorbio i Solrød Bio en gang om måneden – Torsdag kl. 10. Billetter 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 20. september ”Book Club” Komedien handler om fire  

modne veninder, der har kendt hinanden i over 30 år. De har levet et  
vidt forskellige liv. Vivian er en travl forretningskvinde, der kun nyder  
uforpligtende forhold, Diane er blevet enke, Sharon er stadig ikke kom- 
met videre fra sin skilsmisse, og Carols ægteskab er i krise. Veninderne 
holder dog kontakten ved lige via en månedlig bogklub. Film om livs- 
lange venskaber. Om livslange venskaber og at finde tilbage til  

kærligheden i en sen alder.  

Torsdag 18. oktober ”The Wife” handler om Joan Castleman, der  

de sidste 40 år har tilsidesat sit eget talent, drømme og ambitioner for 
at støtte op om sin karismatiske mand Joe og hans litterære karriere.  
Hustruen har ignoreret hans utroskab, tilskrevet det hans kunst og  
undskyldt det med elegance og humor. De har opbygget et ægteskab 
udelukkende på Joes præmisser, men Joan er ved at nå sit bristepunkt 
Den største aften i Joes liv, den aften hvor han skal modtage Nobels  
Litteraturpris, beslutter Joan at konfrontere ham med sit livs største offer og røber hem-
melighed bag hans karriere. 

Torsdag 15. november ”Dommerens Valg” I det britiske drama  
bliver landsdommeren Fiona Maye involveret i en sag om en  
ung dreng, der er diagnosticeret med kræft. Men drengen  
nægter at modtage behandling for sin sygdom på grund af sin  
religiøse familie. Dommeren spilles af Emma Thompson, som  
bl.a. har medvirket i filmen Saving Mr. Banks, om forfatter- 
inden Travers, der skrev de populære bøger om Mary Poppins. 
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I AFC finder du: 
 

Aktivitetskoordinator: (kontor stuen) 
Anne Lyck Løfgren Hansen -  tlf. 2120 9774 -   
allh@solrod.dk 
 

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 sam-
lever med en demenssygdom er den 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 
 
 

Forebyggelse & Sundhedsfremme: (kontor på 1. sal) 
Louise Leilund - Tlf. 5618 2421 - forebyggelse@solrod.dk 
 

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

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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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 
 

Den kommunale sygepleje: 
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 2456. 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 

Mdr. Dato Dag Aktivitet 

Aug. 25. Lør. Fritid i Solrød, Solrød Center 

Sep. 1. Lør. Høstfest i Havdrup, bag SuperBrugsen 

 12.  Ons. Banko kl. 13.00-16.00, salen 

 22. Lør. Stort loppemarked kl. 10.00-14.00 i Solrød Center 

 26. Ons. Modeopvisning kl. 14.00-16.00, salen 

Okt. Uge 40  Vaccination i AFC, se opslag 

 9. Tir. Hjælpemiddelmesse i salen kl. 14.00-18.00 

 10. Ons. Banko kl. 13.00-16.00 , salen 

 13. Lør. Oktoberfest/Tyrolerfest kl. 17.00, salen 

 24. Ons. Dorte Sko, kl. 11.00 - 13.30, møderum 3  

 27.  Lør. Nisselørdag kl. 9.00-15.00, hele huset 

 Uge 44  Registreringsuge, hele huset 

 31. Ons. Spil Dansk kl. 13.00-16.00, salen 

Nov. 5. Man. Solrød Kommunes Frivillighedspris kl. 19.00, salen 

 7. Ons. Mortens aften kl. 12.00-16.00, salen 

 14. Ons. Årsmøde for alle brugere med valg til Centerrådet kl. 14.00 

 22. Tor. Banko kl. 13.00-16.00, salen Bemærk datoen 

 29. Tor. Fredslyset kl. 10.15-11.15, salen 

Dec. 1. Lør. Julestue kl. 10.00-14.00, hele huset 

 12. Ons. Julefest med julefrokost kl. 12.00-16.00, salen 

Besøg loppeskuret 
Man-tir-ons kl. 10.00-13.00 
I vinterperioden lukket 


