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Hørsholm Seniorråd
er dit talerør
Hørsholm Seniorråd er din samarbejdspartner i de
forhold, der vedrører den del af din seniortilværelse,
som har med Hørsholm Kommune, dens medarbejdere og kommunalpolitik at gøre. Vi fungerer som dit
talerør, og vi har den enkeltes behov i fokus. Vi stiller
gerne spørgsmålet: hvad har du brug for? Hele omdrejningspunktet i vores arbejde er nemlig, at du, som
seniorborger her i kommunen, skal kunne leve et godt
og værdigt liv i trygge rammer.
Vi må dog IKKE tage os af enkeltsager, kun sager som
er af generel karakter.

I dette magasin kan du læse om det konkrete arbejde,
vi udfører, og hvordan vi bruger vores indflydelse til at
skabe bedre forhold for alle kommunens borgere over
60 år. Du kan også få et overblik over de mange aktiviteter, der findes for seniorer i Hørsholm Kommune.
Gem magasinet, og brug det som opslagsværk!
God læselyst!

Lisbet Schmølker
Formand for Hørsholm Seniorråd

Hørsholm Seniorråd, der består af ni medlemmer og
tre suppleanter, er uafhængigt af partipolitik og er
valgt af og blandt kommunens seniorer på + 60 år for
en fireårig periode. I Hørsholm er der ca. 8.400 borgere
i denne aldersgruppe – og de udgør omkring en tredjedel af Hørsholms samlede antal borgere. Derfor er
det så vigtigt, at vi altid er involveret i alle beslutninger,
som kommunen skal træffe indenfor ældreområdet

Valg til Hørsholm Seniorråd
Hørsholm Seniorråd havde i efteråret 2018 valg til bestyrelsen for en ny fireårig periode fra 2019 til 2022. Du
kan se, hvem den nye bestyrelse og de nye suppleanter er på side 5-6 her i magasinet.

” Vi har mange opgaver,
og de er vidt forskellige ”
Vi har mange opgaver, og de er vidt forskellige. Derfor
lægger vi stor vægt på at have et godt og positivt samarbejde med både kommunen, borgerne i aldersgruppen + 60 år samt ældreorganisationerne. I Seniorrådet
har vi både en rådgivende og en forpligtende funktion,
og det er både vigtigt og nødvendigt, at vi kan samarbejde til alle sider.
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ET GODT
FLYTTE TILBUD
Erhverv

Privat

Indland

Udland

Opmagasinering

Har du brug for en hjælpende hånd med at flytte?
Hos Hjort Olsen Hørsholm Flytteforetning ved vi, at det ikke kun handler om
at flytte ting fra et sted til et andet. Det handler derimod om planlægning og
respekt for det, du holder af, men ikke
mindst, at du får en god oplevelse.
Læs mere på www.hjort-olsen.dk

Det er afgørende for os, at livets sidste
rejse er både smuk og mindeværdig.
At skabe tryghed i at alle facetter fungerer, og at man som
pårørende kan bruge sin energi på at sige ordentligt farvel.
Vi står til rådighed med personlig hjælp og vejledning ved dødsfald hele døgnet rundt - uden gebyr.
Du er altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål, helt
uforpligtende eller se mere på:

www.kvbf.dk eller tlf. 45 76 90 41

Kongevejens Bedemandsforretning • Usserød Kongevej 95, 2970 Hørsholm • www.kvbf.dk
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Vi er
Hørsholm Seniorråd
Hørsholm Seniorråd er i perioden 2019-2022 sammensat
af følgende ni medlemmer og tre suppleanter:

Lisbet Schmølker

Marianne Preis Balser

Jørgen Eirfeldt

Formand

Næstformand

Sekretær

Telefon: 6170 9770 / 4580 9770

Telefon: 2247 5597

Telefon: 5155 0101

lshorsholmseniorraad@gmail.com

mpbhorsholmseniorraad@gmail.com

jehorsholmseniorraad@gmail.com

Lars Bjørck Olsen

Hanne Wendt

Freddy Holgersen

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem, Referent

Telefon: 2124 3023

Telefon: 293 3618

Telefon: 2073 3003

lbohorsholmseniorraad@gmail.com

hwhorsholmseniorraad@gmail.com

fhhorsholmseniorraad@gmail.com

Finn Rolf Jacobsen

Verner Knudsen

Jesper Lauritsen

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Telefon: 2360 6373

Telefon: 7571 1270

Telefon: 4576 1209 / 4032 5709

frjhorsholmseniorraad@gmail.com

vkhorsholmseniorraad@gmail.com

jlhorsholmseniorraad@gmail.com
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Niels Møller

Mogens Buch-Larsen

Kjeld Flemming

Suppleant

Suppleant

Suppleant

Telefon: 4586 1305 / 2121 2415

Telefon: 4576 7726 / 4088 7720

Telefon: 2247 5597

nmhorsholmseniorraad@gmail.com

mblhorsholmseniorraad@gmail.com

kfhorsholmseniorraad@gmail.com

VI HAR ALT I
Økologi, kosttilskud, homøopati, naturlægemidler
håndkøbsmedicin, naturlig hudpleje, baby- & børneprodukter, gluten- & sukkerfrie varer, veganer& tofuvarer - og alt fra Aurion.
Forøget energi og livsmod
Book tid på tlf.: 86 63 88 88

HØRSHOLM HELSEKOST
Fordi personlig & professionel rådgivning gør en forskel

- Naturlig behandling af smerter og spændinger

4

5

Pennehave 9, 2960 Rungsted Kyst • www.akupunktoeren.com

FOR MANGE KVARDRATMETER? FOR MEGET VEDLIGEHOLDELSE?

Nybolig Lillelund

Så kontakt Nybolig Lillelund, din lokale ejendomsmægler i
Hørsholm. Vi samarbejder med Ældre Sagen og med vægt
på erfaring, troværdighed og kompetencer er vi specialister
i salg af boliger.

Gl. Hovedgade 10

Vi hjælper dig igennem en tryg handel.

Mail: 2970@nybolig.dk

2970 Hørsholm
Tlf.: 4516 2700
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Seniorrådets opgaver
er mange og forskelligartede
Seniorrådet er en selvstændig forvaltningsenhed, som
er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven.
Vores opgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i
ældrepolitiske spørgsmål og formidle synspunkter mellem borgere og kommunalbestyrelse om de kommunalpolitiske spørgsmål, som omhandler ældre.
For Seniorrådet ligger der en vigtig arbejdsopgave i at
udvikle og styrke kommunens ældrepolitik og sikre,
at de ældres problemer bliver behandlet af Hørsholm
Kommune. Vi spiller en central rolle i beslutningsprocessen, idet kommunen har pligt til at høre Seniorrådet
om alle forslag, der vedrører ældre, inden der træffes
en beslutning.
Vi arbejder målrettet på at øge seniorborgernes medindflydelse på kommunens ældrepolitik, og vi sikrer
hermed, at dialogen og samarbejdet mellem de ældre
og kommunalbestyrelsen fastholdes og udbygges.

Tæt samarbejde
Vi har et meget tæt samarbejde med Hørsholm Kommune. Med de mange udfordringer på ældreområdet,
kommunen står over for, er det helt essentielt, at vi i
Seniorrådet i samspil med kommunalbestyrelsen, de
politiske udvalg, leverandører, foreninger og råd, prioriterer opgaverne i fællesskab.
Seniorrådet mødes hver måned med Hørsholm Kommunes Social- og Seniorudvalg (SSU). Dette udvalg er
vores største samarbejdspartner, og vi har her en god
kontakt med politikere og embedsmænd. Referatet
fra Seniorrådets møder sendes til SSU’s medlemmer
og lægges samtidig ud på Seniorrådets hjemmeside,
www.seniorraad.horsholm.dk
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Vi holder konstant fokus
En god ældrepolitik i kommunen fordrer, at vi hele
tiden har fingeren på pulsen. At vi véd, hvad der rører
sig på den ældrepolitiske scene, ikke kun i kommunen,
men også på landsplan.
Vi har tre faste arbejdsgrupper i vores Seniorråd, der i
detaljer følger det politiske arbejde hos Social- & Seniorudvalget (SSU), Sundhedsudvalget (SU) samt Miljøog Planlægningsudvalget (MPU). Vi følger desuden
Økonomiudvalgt tæt og har repræsentanter i såvel
Ældreudvalget som i Tryghedsudvalget, og i Sport- Fritid og Kulturudvalget (SFKU).
I Seniorrådet læser og kommenterer vi alle udvalgenes
dagsordener, som er relevante for seniorerne i kommunen. Vi vurderer alle oplæg til politiske beslutninger ud
fra, om de medvirker til et godt, rigt, sundt og værdigt
liv for den ældre befolkning.
Vi er meget opmærksomme på at lytte – både til borgerne og andre senior-/ældreråd om gode forslag til
initiativer, der kan udvikle ældrepolitikken yderligere i
positiv retning.

Et værdigt og meningsfuldt seniorliv
Vores opgaver i Seniorrådet er mange og forskelligartede. Men omdrejningspunktet for hver eneste opgave
er, at vores indsats bidrager til at skabe de bedst tænkelige rammer for et godt, værdigt og meningsfuldt
seniorliv her i Hørsholm Kommune.

Månedsannonce:

// Seniorrådets interne arbejdsgrupper
Både medlemmer og suppleanter i Hørsholm Seniorråd indgår i
forskellige udvalg og arbejdsgrupper, som varetager de mange opgaver, der ligger internt i Seniorrådet. Men ud over de medlemmer,
der er valgt ind i rådet, ligger der også et meget stort arbejde hos de
frivillige, som giver en stor hånd med i de mange arbejdsgrupper. Såvel de aktive frivillige som medlemmerne af Seniorrådet er ulønnede.

Verner Knudsen
Finn Rolf Jacobsen
PR:

Lisbet Schmølker
Verner Knudsen
Mogens Buch-Larsen
Seniorudflugt

Lars Bjørck Olsen
Freddy Holgersen
Kjeld Flemming

Økonomiudvalget i Seniorrådet

Hjemmeside og WEB

Velfærdsteknologi

Lars Bjørck Olsen
Freddy Holgersen
Jesper Lauritsen

Mogens Buch-Larsen

Lisbet Schmølker
Hanne Wendt
Mogens Buch-Larsen

Publikationer og synlighed
Årbog:

Freddy Holgersen
Lisbet Schmølker
Niels Møller

Seniorrådgivning

Verner Knudsen

Hospice

Finn Rolf Jacobsen
Hanne Wendt

HØRSHOLM FYSIOTERAPI
& RYGCENTER

GLA:D

Klinikken har overenskomst med den danske sygesikring

Har du slid i hofter eller knæ?
Eller har du smerter i ryggen?

Vi er 7 autoriserede fysioterapeuter
der er klar til at hjælpe dig
• Ryg/nakke smerter
• Balanceproblemer

• Genoptræning
• Sportsskader

TRÆNING
• Du får færre smerter
• Du får større styrke
• Du får bedre bevægelighed

Mange undgår operation når de
har været igennem et GLA:D forløb.

Hos os får du altid den behandling, der passer til dine behov.

FORBEDRER DIT GOLFSPIL
MED MÅLRETTET TRÆNING
- EN TIME OM UGEN ER NOK!

Tlf.: 45 86 94 00

Hørsholm Midtpunkt 14, 2970 Hørsholm

www horsholmfys.dk
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PROBLEMER MED
HØRELSEN?
En unik løsning til dig

Høreklinikken Hørsholm er ikke ejet af eller
fast tilknyttet nogen producent i høreapparatindustrien. Det betyder, at vi helt frit kan
anbefale og sælge de høreapparater, vi mener, er de optimale til den individuelle patient. Vi kan vælge det apparat, hvor vi får
den bedste kvalitet og den højeste teknologi
til den bedste pris. Det er meget vigtigt, fordi
der konstant sker en udvikling på markedet.
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Kongevejscentret 6, 2970 Hørsholm
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Opfyldelse af dine individuelle behov
Ikke to mennesker er ens, og ikke to mennesker har samme
behov. Derfor er det vigtigt for os, at vi allerede ved det første
besøg hos dig finder lige netop den løsning, som passer til
dine individuelle behov. Cura Pleje ønsker at bidrage positivt
til din livskvalitet. Vi sætter en ære i at tilgodese dine behov

og indfri dine forventninger i forhold til de aftaler, vi har
indgået. Hos os er du altid i centrum!
- Ring til sygeplejerske Charlotte Kastrup på tlf. 7023 1995
og hør mere, eller for en aftale om et uforpligtende besøg.

Har du set vores video på curapleje.dk?

NÆRVÆR
OMSORG

TRYGHED
TILLID

RESPEKT
LIVSGLÆDE

Cura Pleje Hørsholm
post@curapleje.dk | Tlf. 7023 1995
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Vi har indflydelse på
ældrepolitikken
Vores fornemmeste opgave er at have indflydelse på
ældrepolitikken her i Hørsholm Kommune.

Ældrepolitikken skal være med til at sikre kommunens vision
om, at seniorers afhængighed af personlig hjælp, omsorg
og pleje aldrig bliver ensbetydende med tab af værdighed.
At seniorer skal behandles med respekt og værdighed – og
have mest mulig selvbestemmelse i hverdagen.
Dette arbejde kræver forpligtelse, dyb involvering og
tilstedeværelse. Derfor sidder vi med i en lang række udvalg, arbejdsgrupper og råd, hvor vi forholder os til alle de
spørgsmål, som vedrører ældreområdet.
Her får du et overblik over hvilke udvalg, arbejdsgrupper
med mere i Hørsholm Kommune, som Seniorrådets medlemmer og suppleanter samt aktive frivillige deltager i.
Social- og Seniorudvalget (SSU)
Lisbet Schmølker, Jørgen Eirfeldt, Jesper Lauritsen, Marianne
Preis Balser, Hanne Wendt og Lars Bjørck Olsen. Se Hørsholm
Kommunes SSU-udvalg på www.horsholm.dk
Sundhedsudvalget (SU)
Lisbet Schmølker, Jørgen Eirfeldt, Marianne Preis Balser,
Hanne Wendt og Lars Bjørck Olsen. Se Hørsholm Kommunes
SU-udvalg på www.horsholm.dk
Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU)
Lisbet Schmølker, Lars Bjørck Olsen, Freddy Holgersen,
Jørgen Eirfeldt og Jesper Lauritsen. Se Hørsholm Kommunes
MPU-udvalg på www.horsholm.dk
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget (SFKU)
Niels Møller og Freddy Holgersen
Se Hørsholm Kommunes SFKU-udvalg på:
www.horsholm.dk
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Tryghedsudvalget
Verner Knudsen

Indkøbsgruppen
Lars Bjørck Olsen

Hjemmeplejen
Hanne Wendt
Kontaktperson for Hørsholm Kommune Vibeke Alberg.

Senior Indkøbs Gruppen er en gruppe frivillige, fortrinsvis
pensionister, der én gang om ugen indkøber almindelige dagligvarer i nærmeste butikscenter, eventuelt går på
apoteket, snakker over en kop kaffe og enkelte gange, efter
eget skøn, ledsager til fods eller giver et lift i bilen.

Plejecentrenes Beboer og Pårørende råd
Marianne Preis Balser
Demens, Hjemmeplejen & Plejecentre generelt
Marianne Preis Balser, Hanne Wendt og Lisbet Schmølker
Kontakt person fra Hørsholm Kommune, Centerchef for
Sundhed og Omsorg Dorthe Dahl,

For at modtage denne hjælp skal borgeren være visiteret
til indkøb af Hørsholm Kommune og være fysisk mere eller
mindre selvhjulpen og i stand til at håndtere indhold af
indkøb samt betaling af disse.

Køkkenbrugergruppen
Hanne Wendt
Madplaner gennemgås månedligt.
Grønt Råd
Lars Bjørck Olsen og Marianne Preis Balser
Handicapråd
Kjeld Flemming

Nyanlæg • Sten • Fliser • Hegn
Græssåning og slåning • Pleje og vedligeholdelse • Plantning • Beskæring • Hækklipning • Træfældning • Topkapning
Minigravning • Fræsning • Saltning
Snerydning • Oprydning • Bortkørsel
Tømrer- og snedkerarbejde

M.I. Entreprise • Tlf. 50 12 44 04
www.mi-entreprise.dk
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Seniorrådet
er en stærk og konstruktiv
samarbejdspartner
Direktør for social, sundhed og arbejdsmarked i Hørsholm Kommune,
Peter Orebo Hansen, har beredvilligt
stillet op til et par spørgsmål om,
hvordan han oplever kommunens
samarbejde med Hørsholm Seniorråd.

” Så begge parter har på den
måde et meget godt udbytte ”
understreger Peter Orebo Hansen.
– Allerførst vil jeg sige, at jeg synes,
vi her i Hørsholm Kommune har et
fantastisk samarbejde med Hørsholm
Seniorråd. Vi har en god stabil mødestruktur, hvor vi mødes én gang om
måneden og nogle gange mødes vi
også udenfor mødestukturen.

en
Anlægsgartner Peter Rogaard

Tlf. 51 55 67 13
www.dengroennegren.dk
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Vi har ligeledes lejlighedsvist nedsat
udvalg, som vi arbejder i.
Blandt andet et ældreudvalg, som netop har afleveret et nyt udkast til ældrepolitikken i Hørsholm Kommune. Her
har seniorrådet optrådt som en stærk
og konstruktiv samarbejdspartner.

Sammen med en række andre organisationer og medlemmer fra kommunalbestyrelsen har vi haft et meget
tæt og tillidsfuldt samarbejde omkring
denne opgave.

Vi dækker alt rundt om huset, planter, ﬂiser,
hegn, støttemure osv., men står også gerne
for nyanlæg og renovering i samarbejde med
andre faggrupper som vi har i vores netværk.

• Ejendomsservice

• Træfældning

• Fliser

• Træarbejde

• Grønne områder

• Snerydning

Skal du have
løst en opgave?
Lad os høre om
den og give
et bud.

Hvad ser du som styrken i jeres samarbejde? Både fra kommunens og fra
seniorrådets side.
– Styrken i vores samarbejde er, at vi
gensidigt har et udbytte. Fra kommunens side får vi direkte kontakt med
repræsentanter fra de brugere, som
enten er i – eller snart skal til at bruge
vores tilbud på ældreområdet. Vi får
deres tilbagemeldinger om stort og
småt, og de får lejlighed til at gøre os
opmærksomme på, om der er nogle
utilsigtede negative konsekvenser
af de handlinger, som foretages på
ældreområdet i kommunen. Her
plejer vi meget hurtigt at få rettet ind,
fordi seniorrådet er meget gode til at
komme – også selv om det er uden for
vores faste mødestruktur, og gøre os
opmærksomme på, hvis der er nogle
problemstillinger. Vi undersøger sagen
meget konkret og giver en hurtig
tilbagemelding. Det er naturligvis af
stor interesse for os, at sikre, at vi på
den måde til stadighed har et tæt og
konstruktivt brugerfokus.

Seniorrådet får viden om, hvad
der foregår
– Via vores tætte samarbejde får vi
også delagtiggjort seniorrådet i de ældrepolitiske overvejelser, der foregår
i kommunen, herunder prioritering af
ressourcer.
Derigennem kan vi sikre, at seniorrådet får faktisk viden om, hvad der
foregår, og de kan også være med til at
påvirke de beslutninger, som kommunen foretager sig, via deres kompetente input.
– Set fra seniorrådets side giver
samarbejdet desuden mulighed for at
kunne påvirke både konkret i forhold
til borgerlige mål, men også i forhold
til de politiske prioriteringer. Så begge
parter har på den måde et meget godt
udbytte, understreger Peter Orebo
Hansen.
Hvordan tegner fremtidens samarbejde
sig med den stadigt større gruppe seniorer i kommunen?

” Vi får deres tilbagemeldinger
om stort og småt ”

I ældreudvalget, som nu bliver nedlagt, fordi vi er færdige med opgaven,
har vi netop arbejdet med at formulere en ældrepolitisk ramme, som vi håber og forventer at kommunalbestyrelsen vedtager i løbet af juni måned.
Den vil danne den politiske ramme for
vores arbejde på seniorområdet i de
kommende år.

Seniorrådet har selv været med til
at udarbejde rammen, og nu håber
vi så på, at vi blandt andet sammen
med seniorrådet kan få aftaler på
plads om, hvordan tingene skal
gennemføres.

Et udvidet og endnu stærkere
samarbejde
– Jeg forventer sådan set, at vi med
den nye ældrepolitik får et udvidet
og endnu stærkere samarbejde med
seniorrådet omkring de velfærdsmæssige udfordringer og forbedringer, der
er på ældreområdet i de kommende
år. Så jeg er meget forventningsfuld,
og jeg tror og håber på, at vi får et
endnu stærkere og endnu mere konstruktivt samarbejde fremover, slutter
Peter Orebo Hansen.

Vil du have en GRATIS salgsvurdering
eller høre mere om BOLIGSKYEN så
kontakt Tim Rose på dir. nr. 4015 2233
tiro@boligskyen.dk • www.boligskyen.dk
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Hørsholm
Hele Livet
Sidste år besluttede kommunalbestyrelsen i Hørsholm Kommune
at nedsætte et Ældreudvalg. Dette
Ældreudvalg har fået til opgave at
udvikle en ny ældrepolitik under
overskriften ’Hørsholm hele livet’.
Målet er, at ældrepolitikken skal danne
grundlag for tilrettelæggelsen af de
kommende års ældreliv i Hørsholm.
Fra Hørsholm Seniorråd har vi to medlemmer med i Ældreudvalget, hvilket
giver os mulighed for at deltage i,
påvirke og følge udviklingsarbejdet på
tætteste hold.

Initiativer og involverende
aktiviteter
For at skabe et solidt fundament til
udarbejdelse af den nye ældrepolitik,
har Ældreudvalget iværksat en række
initiativer og involverende aktiviteter.
Man har blandt andet inviteret til borgermøder og nedsat arbejdsgrupper.
På denne måde har borgere, repræsentanter fra interesseorganisationer
og medarbejdere i kommunalt regi bidraget med input og idéer til arbejdet
med ældrepolitikken.
Alle input og idéer er samlet i et
inspirationskatalog, der har været
præsenteret for Ældreudvalget, og det
er efterfølgende brugt som inspiration
til udviklingen af ældrepolitikken.

” Alle input og idéer er samlet
i et inspirationskatalog ”
Det omfattende inspirationskatalog indeholder:
•

Input fra borgermøderne om
fremtidens ældreliv i Hørsholm
november 2018 og marts 2019

•

Idéer fra medarbejdere på kommunens plejecentre, hjemmepleje, akutpladser og træningsenhed

•
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Notater fra 10 nedsatte arbejdsgrupper under Ældreudvalget
om alt fra velfærdsteknologi til
ensomhed.

Mange af idéerne fra inspirationskataloget kan genfindes i Ældreudvalgets udkast til den nye ældrepolitik,
’Hørsholm hele livet’, mens andre vil
fungere som yderligere inspiration til
udarbejdelsen af ældrepolitikken i de
kommende år.
Ældreudvalget færdiggjorde i maj
2019 deres udkast til kommunens
kommende ældrepolitik. Udkastet
bliver i løbet af sommeren behandlet
i Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og til sidst Kommunalbestyrelsen, hvor det blev fremlagt den 17.
juni.

Ældreudvalgets udkast, ’Hørsholm hele livet’,
kan ses på Hørsholm Kommunes hjemmeside:
www.horsholm.dk/media/3682/udkast-til-ny-aeldrepolitik-23052019.pdf

• Kvalitets arbejde til konkurrencedygtige priser
• Vi udfører alle former for malerarbejde
• Kontakt os for et uforpligtende tilbud på:

Tlf. 60 88 55 55
- Medlem af DanskeMalermestre

www.vj-maler.dk
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Advertorial

Vi ønsker glade
og tilfredse kunder
Hørsholm Apotek består af et hovedapotek beliggende
i Hørsholm Midtpunkt og fire filialer i henholdsvis Nivå,
Rungsted, Kokkedal og på Kongevejen i Hørsholm.

– Uanset hvilken afdeling, du går ind i, er vores overordnede mål det samme: Vi ønsker glade og tilfredse kunder.
Vi arbejder med tre kerneområder: service, kvalitet og
faglighed, og det bliver taget rigtigt godt imod af vores
kunder, fortæller souschef og cand. pharm. Alexander
Wiberg-Hansen fra Hørsholm Apotek.
– Når vi står og ekspederer en recept, så er det altafgørende for os at sikre, at kunden får den rigtige medicin i den
rigtige styrke og dosis – og er informeret om den rigtige
måde at tage medicinen på. Det handler om at føle sig
tryg. På Hørsholm Apotek har vi forskellige tilbud og ydelser, som kan give vores kunder større tryghed i forbindelse med deres sygdom, lidelse og medicinbehov.

Til de personer, der har fået en helt ny diagnose inden for
seks måneder og derfor er startet med et nyt lægemiddel, tilbyder vi også en samtale. Den handler i bund og
grund, om at personen skal føle sig tryg omkring brugen
af sin medicin i relation til diagnosen. Vi taler bivirkninger,
hvordan medicinen skal tages og andre ting, man skal
være opmærksom på.

Sundhedsydelser
Vi tilbyder en række sundhedsydelser, fx:
•

Blodsukkermåling

•

Blodtryksmåling

•

Medicingennemgang, hvor du har mulighed
for at få gennemgået al din medicin i forhold
til, hvad der står i journalen for at sikre, at alt
stemmer overens. (Mod betaling)

Genordination af medicin
Fra 1. juli 2019 må vores behandlerfarmaceuter inden for
visse lægemiddelgrupper genordinere en eksisterende
ordination, hvor der mangler en recept. Det vil sige, hvis
du går på apoteket, og lægen har glemt at genordinere
et lægemiddel, så har vi mulighed for at genordinere
medicinen en enkelt gang.

Dosispakket medicin
Du kan få dosispakket din medicin, hvis du er i stabil
behandling. Det gør det meget nemt og overskueligt at
sikre, at du får præcis din ordinerede medicin, hver eneste dag. Vi dosispakker din medicin til 14 dage ad gangen

Hudpleje og kosttilskud
Vi har desuden forskellige eksperter, som du kan tale med
omkring eventuelle hudproblemer og spørgsmål om
vitaminer, mineraler og kosttilskud.
– Kom ind og snak med os. Vi er altid klar til at yde dig hjælp
og vejledning, slutter Alexander.

To slags medicinsamtaler
Vi tilbyder en årlig compliance-samtale til personer, der
har fået et lægemiddel i mere end 12 måneder mod en
kronisk lidelse. Samtalen handler om, hvordan det går
med indtagelsen af medicinen, om dens virkning, eventuelle bivirkninger og om der er andre udfordringer.
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Hørsholm Apotek
Hørsholm Midtpunkt 2, 2970 Hørsholm
Telefon: 45 86 00 23 · www.hoersholm-apotek.dk

Vi tilbyder
• Tandbevarende behandling

• Slidte tænder genoprettes

• Parodontose behandling

• Tandregulering med Invisalign®

• Lange tandhalse opereres
vha. Pinhole® metoden

• Implantater og protetiske
løsninger

VORES PASSION ER DINE TÆNDER OG DE
MANGE BEHANDLINGER VI I DAG KAN TILBYDE
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” Det handler derfor om at tilbyde
vores ældre borgere hjælp og støtte
til at forblive aktive og selvhjulpne ”

Vi arbejder med medicinsk LASER og har gennem 10 år
haft stor succes med bl.a. at behandle:

Laser hjælper dig med dine

smerter og gener

Smertefrit, hurtigtvirkende og uden bivirkninger
Få en gratis og uforpligtende vudering af netop dit problem.
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• Gigt, såvel slid- som leddegigt • Fibersprængninger
• Overbelastede muskler og led • Hælsporer
• Tennisalbuer, golf- og musearme • Isciasproblemer
•
Aut. Fysioterapeut
Ulrikke S. Carlsen
Lyngsø Allé 3 • 2970 Hørsholm
Tlf. 6056 2220
klinik@fysiolaser.dk
www.fysiolaser.dk

Støtte til et aktivt,
sundt og værdigt ældreliv

>
Læs mere på næste side

I dagens Danmark bliver vi ældre og ældre. Heldigvis! Men
det giver samtidig nogle nye udfordringer til vores samfund.
Der må og skal være ressourcer nok – såvel økonomiske som
menneskelige – til, at alle, men ikke mindst de allersvageste
borgere kan leve et aktivt, sundt og værdigt ældreliv og
fortsat have muligheder for medbestemmelse og personlig
integritet.

Det handler derfor om at tilbyde vores ældre borgere hjælp
og støtte til at forblive aktive og selvhjulpne. Til at kunne
blive i eget hjem under trygge og værdige former. Til at
udvikle, genvinde eller bibeholde et fysisk, psykisk og socialt
funktionsniveau. Det giver en større livsglæde og tilfredshed,
at man har mulighed for at være mere aktiv og uafhængig af
andres hjælp i hverdagen.

Hørsholm Seniorråd 21

Center for Sundhed og Omsorg

Visitationen

I Hørholm Kommune er det Center for Sundhed og Omsorg
(SOM), der varetager disse opgaver. SOM arbejder målrettet
med læring af hverdagens aktiviteter som en arbejdsproces mellem borgeren, de pårørende og den kommunale
hjemmepleje eller private leverandør af hjemmepleje.
Rehabilitering tilbydes som en tværfaglig og specialiseret
indsats med udgangspunkt i den enkelte borgers behov og
målsætninger.

Det er visitationen, der kan oplyse dig om de forskellige muligheder, du har for at få hjælp og støtte. Visitationen er et
tværfagligt team, der består af sygeplejersker og terapeuter,
som samarbejder med hospitalerne i optageområde Nord,
som Hørsholm Kommune hører ind under.

Det nære sundhedsvæsen
Det nære sundhedsvæsen er den del af sundhedsvæsenet,
som er tæt på borgeren. Det vil sige kommunale instanser
som genoptræning, sygepleje, hjemmepleje, midlertidige
ophold, akut funktion og sundhedspleje. De kommunale
tilbud sker i tæt samarbejde med de praktiserende læger.
SOM samarbejder med de praktiserende læger om at sikre
udviklingen af sundhedsområdet for at kunne indfri de
forventninger, der er. Kommunen og de praktiserende læger
får til stadighed en mere central rolle i udviklingen og i
opgavevaretagelsen af ’det nære sundhedsvæsen’.

// Kerneydelser
I SOM har vi defineret vores kerneydelser således:
•
•
•
•
•

Pleje og omsorg
Rehabilitering
Sygepleje
Træning
Sundhedsfremme og forebyggelse

I et følgende finder du et overblik, der kan gøre
dig klogere på dine muligheder, hvem du skal
kontakte og hvor de forskellige instanser holder til.

22 Hørsholm Seniorråd

Visitationen, Center for Sundhed og Omsorg
Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm
Tlf. 4849 3611
Mail: som-post@horsholm.dk
Åbningstider: mandag-fredag kl. 9.00-13.00.

Hjemmehjælp
Du kan visiteres til hjemmehjælp, når du har svært ved at
klare dig selv. Hjælpen kan bestå af hverdagsrehabilitering,
personlig og praktisk hjælp.
I Hørsholm Kommune er hjemmeplejen opdelt i tre dagdistrikter og et aften/natdistrikt. Hjemmehjælpen udfører
indsatser inden for personlig pleje og praktisk bistand. Det
er kommunens visitation, der visiterer til indsatserne. Alle
borgere, der ønsker at modtage eller allerede modtager
personlig pleje eller praktisk bistand, skal visiteres til et
rehabiliteringsforløb, hvis det vurderes, at borgeren kan
få udbytte af dette. I et rehabiliteringsforløb vil borgeren
sammen med medarbejderen forventningsafstemme og
planlægge forløbet, som skal bestå af træning i de samme
aktiviteter, som indgår i kvalitetsstandarder for personlig
pleje og praktisk bistand. Det kan eksempelvis dreje sig om
bad eller rengøring.

Hjemmehjælp er gratis for borgere, der er varigt svækkede
eller syge. For at få hjemmehjælp, er det en betingelse, at
du eller dine pårørende ikke selv kan klare hverdagen. Selv
om du med årene bliver lidt langsommere til at udføre de
daglige opgaver, giver det i sig selv ikke ret til hjemmepleje.

Hvad kan du få hjælp til?
Omfanget af den hjælp, du kan få, vil afhænge af din konkrete situation. Kommunalbestyrelsen har fastsat rammerne
for serviceniveauet i forbindelse med budgetvedtagelsen
og herunder vedtagelsen af kommunens kvalitetsstandarder.
Alle kvalitetsstandarder for ældreområdet ligger på kommunens hjemmeside, www.horsholm.dk.
Her er kvalitetsstandarder for alle indsatser under personlig pleje, praktisk bistand, træning, udlånshjælpemidler,
boligindretning, forbrugsgoder og kvalitetsstandarder for
plejebolig.

Frit valg af leverandør til hjemmehjælp
Når du er blevet visiteret til hjemmehjælp, kan du frit vælge
mellem Hørsholm Kommunes hjemmepleje og forskellige
private leverandører af hjemmepleje. De private leverandører skal leve op til de krav, kommunen stiller til kvalitet,
kontrol og dokumentation. Du kan finde kontaktoplysninger på de private leverandører på kommunens hjemmeside,
www.horsholm.dk

Hjemmesygepleje
Hvis du har behov for det, kan du visiteres til hjemmesygepleje. Det er din egen læge eller sygehuset, der skal henvise
til hjemmesygepleje. Hjemmesygeplejen træder til under
både korte og langvarige sygdomsforløb, og du kan få hjælp
døgnet rundt afhængigt af dit sygdomsbillede. Hjemmesygeplejerskerne er tilknyttet hjemmeplejedistrikterne.
Kommunen har derudover et akutteam, der består af sygeplejersker, som har til huse på Louiselund. Dette team tager
sig dels af hjemmeboende ældre borgere og beboere på
plejecentre, som er i risiko for at blive indlagt på hospitalet –
dels af borgere, der bliver udskrevet fra hospitalerne.

Plejeboliger
I Hørsholm Kommune skal du, som beboer i én af vores
plejeboliger opleve, at du bor både trygt og godt. Du skal
kunne mærke, at det er dine personlige værdier, der fortsat
styrer dit liv. Og det skal plejen og omsorgen understøtte,
der hvor du bor. Din hverdag skal indeholde tilbud, der kan
vedligeholde og styrke dine egne ressourcer, færdigheder
og lyst til aktivitet.
På plejecentrene i Hørsholm Kommune skal et godt samarbejde med dine pårørende være en naturlig del af hverdagen, og dine pårørende skal have mulighed for at medvirke
og deltage i de arrangementer, som dit plejecenter afholder.
På plejecentrene er de velfungerende beboerpårørenderåd
med til at fastholde den gode og ligeværdige dialog.

>
Læs mere på næste side

MALERFIRMAET
M.A. Lagermann
Vi udfører alt slags malerarbejde

Skal du have løst en opgave?
Lad os høre om den og give et
tilbud på tlf. 23422799
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Lægevalg

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

En ny lovgivning har gjort det muligt for dig, som beboer
på et af kommunens plejecentre, at vælge en praktiserende
læge, som har særlig tilknytning til det aktuelle plejecenter.
Dette skaber mulighed for, at lægen kan følge tættere op
på den enkelte. Samtidig bliver samarbejdet mellem læge
og personalet tættere, og kendskabet til hinanden dybere,
fordi der i denne nye struktur er lagt tid ind til denne vigtige
kompetenceudvikling af personalet.
Bemærk, det er dig, som beboer, der selv bestemmer, om du
vil skifte læge til plejecenterlægen,.

Det er Sundheds- og rehabiliteringscentret Louiselund, der
danner rammen om kommunens træning og døgngenoptræning. Her sørger kommunens fysio- og ergoterapeuter
for at koordinere og træne med dig efter Serviceloven og
Sundhedsloven.
Du kan få behov for genoptræning både efter udskrivning
fra hospital, og hvis du efter et sygdomsforløb oplever
funktionsnedsættelse. Du kan også have brug for vedligeholdelsestræning for at forhindre funktionstab eller for at
fastholde et opnået funktionsniveau.

Forebyggende hjemmebesøg
Fra du fylder 80 år, skal kommunen tilbyde dig mindst
ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Derudover får du
tilbudt et besøg dét år, du fylder 75 år. Målet med besøget
er at sikre, at du kan leve på dine egne betingelser så lang
tid som muligt. Du får råd og vejledning omkring sundhed
og sygdom samt information om tilbuddene i kommunen.
Bemærk, hvis du i forvejen modtager både praktisk hjælp og
personlig pleje eller bor i plejebolig, får du ikke tilbud om et
forebyggende hjemmebesøg.

Hjælpemidler og boligindretning
Har du behov for hjælpemidler, forbrugsgoder eller nødvendige tilpasninger i din bolig på grund af et handicap eller
en varig funktionsnedsættelse, kan du søge om støtte eller
tilskud hertil.

Efter hospitalsophold
Hvis du ved udskrivning fra hospitalet har fået en genoptræningsplan, vil du automatisk blive kontaktet af Hørsholm
Kommunes trænende terapeuter med henblik på at tilrettelægge dit genoptræningsforløb.

Uden forudgående hospitalsophold
For at blive visiteret til genoptræning eller vedligeholdelsestræning uden forudgående hospitalsindlæggelse, skal du
henvende dig til de trænende terapeuter på Sundheds- og
rehabiliteringscentret Louiselund på tlf. 4849 8600, telefontid: alle hverdage kl. 8.00-13.00.

Det er Serviceloven og Hørsholm Kommunes kvalitetsstandarder, der danner grundlag for en individuel vurdering af
dine muligheder for at få støtte. Du kan kontakte hjælpemiddelkontoret for yderligere information på tlf. 4849 3612,
telefontid: alle hverdage kl. 9.00-13.00.

>
Læs mere på næste side

Arv • Testamente • Bobehandling • Lejeret
Virksomhedsoverdragelse • Bodeling • Retsager
Arbejds- & ansættelsesret • Generationsskifte
Fremtidsfuldmagt • Ejendomshandel • Mediation
Erhvervslejeret • Administration • Samejeaftaler
Selskabsret • Ægtepagter • Kontrakter • Familieret

Ring og få råd.. Tlf. 45 86 00 01
@
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Både genoptræning og vedligeholdelsestræning er målrettede tilbud i en tidsafgrænset periode. Træningen foregår
enten som holdtræning eller i et individuelt forløb. Hvis du
ikke kan komme ind på centret, kan der tilbydes hjemmetræning, eller der kan blive visiteret til et døgngenoptræningsophold på de midlertidige pladser på Louiselund.

Intervalgang på Louiselund
Intervalgang er en motionsform bestående af intervaller,
hvor der varieres mellem hurtig og langsom gang. Man kan
gå intervalgang på alle niveauer. Fælles intervalgang hver
mandag fra kl. 11.00-12.00 med start ved indgang 9.
(Tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis).
Du kan selv gå intervalgang efter app’en ”interwalk”.

Forløbsprogrammer for kronikere
Hørsholm Kommune varetager forløbsprogrammer for
kronikere inden for sygdommene KOL, diabetes, hjertekarsygdomme, lænderyg og cancer. Forløbsprogrammerne
foregår på Sundheds- og rehabiliteringscentret Louiselund.
Det er din praktiserende læge eller hospitalet, der henviser
dig til et forløbsprogram. Tilbuddet består af både teoretisk
undervisning og fysisk træning på hold. Herudover kan der,
hvis det vurderes relevant, henvises til individuel kostvejledning samt rygestop.

Træning og undervisning
Forløbsprogrammerne er 10-ugers forløb med én times
træning to gange om ugen. Den teoretiske undervisning er
fordelt på ni undervisningsgange.
Diabetesborgere tilbydes et træningsforløb på 12 uger og
herudover undervisning som ovenfor beskrevet. Hjerteborgere tilbydes også et 12-ugers træningsforløb. Dette er
opdelt mellem hospital (otte uger) og kommune (fire uger)
samt undervisning som ovenfor beskrevet.

Selvtræning på Louiselund
Er du bosiddende i Hørsholm Kommune og +65 år eller
førtidspensionist, har du mulighed for at selvtræne på Sundheds- og rehabiliteringscenter Louiselund. Du skal være i
stand til at transportere dig selv til og fra Louiselund og til at
træne på egen hånd.

Inden du starter på selvtræning, skal du kontakte de
trænende terapeuter på tlf. 4849 8600 eller mail: fritraning-louiselund@horsholm.dk. Du vil herefter blive
indkaldt til en instruktion i brugen af træningslokalet og
få udfærdiget et træningsprogram af en fysioterapeut.

Hillestrøm VVS ApS
Michael Hillestrøm
Aut. VVS-installatør

Husk tilskud på VVS arbejde osv.
Vi er en VVS virksomhed som
har mange års erfaring i
service og renovation

Hørsholm afd. - tlf. 4586 0061
Ølstykke afd. - tlf. 2675 0061
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Demensteamet, der holder til på Sophielund, samarbejder
med læger og hospital, men naturligvis også med kommunens andre afdelinger og enheder – eksempelvis Kammerhuset og visitationen.

Du kan kontakte demenskoordinator Helle Nielsen på
4849 3690 og pårørende vejleder Helena Lindblom på:
tlf. 4849 4342 på mellem kl. 9.00-11.00.

Kommunens sorggruppe
Sorggruppen i Hørsholm Kommune er et støttende tilbud
for borgere, der har mistet en nærtstående. Her har du mulighed for at mødes og tale med andre i samme situation.
Sorggruppen, der holder til på Aktivitetscenter Sophielund,
faciliteres af to sygeplejersker med viden om palliation i
Sundhed og Omsorg. Eventuel deltagelse i sorggruppen
afklares via en samtale med sygeplejerskerne.

Hjertestartere
Hørsholm Seniorråd har gennem flere år arbejdet på at udbrede information om hjertestartere i Hørsholm Kommune.

Selvtræningen kan foregå dagligt i afgrænsede tidsrum
både morgen og eftermiddage/aften på hverdage samt i
weekenden. Læs mere om dine muligheder for selvtræning
på Louiselund på www.louiselund.horsholm.dk
Hørsholm Kommune tilbyder ligeledes selvtræning på Aktivitetscentret Sophielund.

Midlertidige pladser på Louiselund
Kommunens midlertidige boliger ligger på Louiselund. Disse boliger anvendes typisk til døgngenoptræningsophold
eller observationsophold. Derudover kan en bolig benyttes
som akutplads, hvilket vil sige et alternativ til en hospitalsindlæggelse.

Det kommunale demensteam
Hørsholm Kommune har et demensteam, der har særlig
viden og erfaring inden for demensområdet, og som koordinerer forløb for borgere med en demenssygdom og for
deres pårørende.

En hjertestarter er et batteridrevet apparat, der kan genstarte et hjerte. Hurtig brug af en hjertestarter øger chancen for
at overleve et hjertestop. Hjertestarteren er let at anvende.
Når apparatet tændes, vil en stemme vejlede dig i, hvad du
helt præcist skal gøre. Husk, at brug af hjertestarter aldrig
kan skade den person, der har hjertestop.

Placering af hjertestartere
På Tryg Fondens hjemmeside: www.hjertestarter.dk, finder
du en oversigt over hjertestartere placeret i Hørsholm
Kommune. Bemærk dog, at ikke alle private hjertestartere i
Hørsholm er registreret på hjemmesiden.

Hjertestarter app
Tryg Fonden har udviklet en applikation (app), der viser
vej til de nærmeste hjertestartere i Hørsholm. Hvis du har
en smartphone, er det en god idé at lægge denne app på
telefonen. Du kan hente den ganske gratis på AppStore eller
Android Market. Søg efter ”TrygFonden Hjertestart”.
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Har du brug for en fortrolig snak
– så tal med os
Ind imellem opstår der spørgsmål og
måske problemer, der kan være vanskelige umiddelbart at håndtere. Det
kan for eksempel handle om økonomien, om arv og testamente, om det
er ved tide at sælge boligen, noget
med pensionen – eller noget helt
femte. I mange af disse tilfælde, kan
bekymringerne vokse sig kæmpestore
og uoverskuelige, og så er det en stor
hjælp, hvis du kan dele dine tanker og
bekymringer med et menneske, du har
tillid til.

Desværre er det ikke alle, der har én,
de kan betro sig til. Men så er der
heldigvis god hjælp at hente. Hos
Hørsholm Senior Rådgivning er der
tilknyttet en række lokale rådgivere,
der gerne rækker en hånd frem og
lægger både ører og skuldre til, hvis
du har brug for én at tale med om de
bekymringer, der gør dig urolig.

I fortrolighed og under fire øjne
Hørsholm Senior Rådgivning er åbent
for alle kommunens borgere fra 55 år
og opefter. Rådgivergruppen består af
pensionister, og vi har alle erfaringer
fra et langt virke i privat eller offentligt
erhverv. Vi har både tid og tålmodighed til at lytte. Naturligvis er alle
samtaler med os fortrolige. Alt foregår
under fire øjne, og der slipper ingen
personlige oplysninger ud.
Du kan til enhver tid tage en personlig
og fortrolig snak med os – og så er det
gratis.
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” Du kan til enhver tid tage en
personlig og fortrolig snak med
os – og så er det gratis ”
Vi anbefaler dog, at du henvender dig
til en advokat eller revisor, hvis der er
brug for honorarberettiget bistand
– fx til oprettelse af testamente og
lignende.

Hørsholm Senior Rådgivning
holder til i Aktivhuset Selmersbo
Selmersvej 13
2970 Hørsholm
Tlf. 4586 1117
hrs.uk@mail.tele.dk
Åbningstider:
tirsdag og torsdag kl. 10.00-11.00.

God mad
– hver dag

Ny menu hver måned
Hver måned kommer der en ny menuplan. Den kan du se på
Breelteparkens hjemmeside:
breelteparken.horsholm.dk/Koekken/Menuplan

Det kan være en stor udfordring at håndtere indkøb og
madlavning, når man kommer godt op i årene og måske
ikke længere er så mobil. Samtidig er det vigtigt, at få sund,
nærende og velsmagende mad, hver eneste dag.

Du kan også selv vælge

Har du ikke længere mulighed for selv at tage hånd om dine
daglige måltider, kan Hørsholm Kommune visitere dig til at
få leveret mad hver dag. Der er flere muligheder.

Her skal du eller din pårørende benytte et fritvalgsbevis og
selv finde en madleverandør. Det kan være en slagter, en kro
eller en tredje madleverandør. Fritvalgsbeviset fungerer som
en købsret til et dagligt hovedmåltid med levering.

Mad fra Breelteparkens Køkken
Hørsholm Kommune har en fast aftale med Breelteparkens
Køkken om at levere mad til alle visiterede borgere, plejehjem og ældreboliger i Hørsholm Kommune.
Når du får leveret mad fra Breelteparkens Køkken, kan du
vælge om du vil have maden leveret nedkølet til senere
opvarmning – eller du vil have den leveret varm.
Vælger du kold mad, bliver den leveret hos dig mellem kl.
9.00-13.00. Chaufføren stiller maden ind i dit køleskab, og så
kan du selv bestemme, hvornår du ønsker at spise.
Foretrækker du at få maden leveret varm, så du blot skal
sætte dig til bords og spise, kommer chaufføren med den
mellem kl. 10.45-13.00. Maden skal spises umiddelbart efter
leveringen.

Hvis du hellere selv vil vælge hvilken leverandør, der skal
lave og levere din mad, er det også muligt. Forudsat du er
visiteret til madordning i dit eget hjem.

Du kan få mere at vide om, hvordan du får et fritvalgsbevis
til madlevering ved at kontakte Visitationen på tlf. 4849
3611 alle hverdage kl. 9.00-12.00.

Du kan kombinere
Du kan også kombinere din madlevering, så du både
modtager mad fra Breelteparken og fra en leverandør, du
selv vælger. Dog skal du modtage mad fra Breelteparken
minimum tre gange om ugen.

Egenbetaling for madlevering
Der er egenbetaling for madlevering. Egenbetalingen er
den samme, uanset om du vælger mad fra Breelteparkens
Køkken eller et fritvalgsbevis.
Det kommunale tilskud til madlevering er det samme, uanset om du vælger madlevering fra Breelteparkens Køkken
eller fra en anden godkendt madleverandør.
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Plejecenter Louiselund

Omsorgscentret Breelteparken
Daghjemmet Kammerhuset

Frivilligcenter & Selvhjælp
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Plejecentret Sophielund
Aktivitetscenter Sophielund

Aktivhuset Selmersbo
c/o. Solsikken

Pleje- og aktivitetscentre
i Hørsholm Kommune
Empati, medmenneskelighed og respekt
Hvis du får brug for at flytte i en bolig, hvor der kan tages hånd om dig, og hvor du
får den pleje og støtte, du har behov for, så råder Hørsholm Kommune over 234
plejeboliger fordelt på fire plejecentre: Louiselund, Sophielund, Breelteparken og
Margrethelund.
På plejecentrene er det essentielt, at personalet er kompetent med høje faglige
kompetencer hos såvel ledere som medarbejdere. Som vi ser det, er det af afgørende betydning, at fokusområder som empati, medmenneskelighed og respekt
skal være fremherskende, fordi man med disse punkter i fokus, skaber en god og
ligeværdig kultur. Både for borgerne og for de ansatte.

Aktivitet og fællesskab
I Hørsholm Kommune har vi to aktivitetscentre for vores seniorer og pensionister,
Aktivitetscentret Sophielund og Selmersbo.
Vi ved, at det er både vigtigt og nødvendigt, at vi forbliver aktive, når vi når en mere
moden alder. Med aktive mener vi dels på det fysiske plan, hvor vi sørger for at røre
os og måske dyrke forskellige former for motion. Men lige så meget på det mentale
plan. Her handler det mere om at dyrke et fælleskab og dele gode snakke, samvær
og oplevelser med andre.
Med andre ord, så skal der være tilbud om aktiviteter, som stimulerer, bevarer og
vedligeholder den enkeltes ressourcer.

Plejecentret Margrethelund

Omsorgs/plejecentre
Aktivitetscentre
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Omsorgscentret
Breelteparken
Breelteparken er beliggende i smukke grønne omgivelser i udkanten af Hørsholm Kommune. Byggeriet er
opført som kædehuse i seks rækker og forbundet med
hyggelige stisystemer og småveje, hvor det er trygt
at færdes til og fra aktiviteter og besøg hos de andre
beboerne.
I Breelteparken har vi både plejeboliger og ældreboliger.

Ældreboliger
Ud over plejeboliger huser Breelteparken også 146 toog treværelses ældreboliger, som alle har eget køkken,
bad/toilet, entré samt terrasse og gårdhave.
Der er to typer toværelses lejligheder, som begge er på
52 m2.
Der er ligeledes to typer treværelses lejligheder på
henholdsvis 66 og 68 m2.

Plejeboliger
Stedet er indrettet med et plejecenter bestående af
50 somatiske étværelses plejeboliger, som er opdelt i
teams. Desuden er her et gæsteværelse, der kan visiteres til borgere på gæsteophold i op til tre uger.

Du kan se plantegninger for ældreboligerne på
Breelteparkens hjemmeside. www.breelteparken.
horsholm.dk

Faciliteter
Hver plejebolig består af et værelse med eget toilet/
bad og en lille entré med skabe. Der er udgang til egen
overdækket terrasse ved hver bolig. Plejeafdelingen er
beboernes hjem, og derfor er familie og venner altid
meget velkomne.
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Bygningens midterfløj danner rammen om et samlingssted for alle beboerne, og her ligger både køkken,
dagcenter, plejehjem og mange fællesfaciliteter.

” I Breelteparken
har vi både
plejeboliger
og ældreboliger ”

Vi har:
•

50 somatiske etværelses plejeboliger

•

146 to- og treværelses ældreboliger

•

Dagcenter med mange forskellige aktiviteter

•

Hjemmepleje, som løser hjemmehjælps- og
sygeplejeopgaver hele døgnet

•

Eget beboer- og pårørenderåd

•

Omsorgscenter Breelteparken er en selvejende
institution.

Blandt Breelteparkens mange fine
faciliteter kan nævnes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiosk/reception
Orangeri
Restaurant
Selskabslokale
Fysioterapi
Fodterapi
Motionsrum
Svømmehal og sauna
Handicapbus
Breelteparkens Centralkøkken, der leverer
mad til hjemmeboende borgere og kommunens
plejecentre.

Dagcenter

•

Hørsholm Kommune har anvisningsretten til
boligerne, og DAB står for udlejningen.

•

Hvis du ønsker en pleje- eller ældrebolig i
Breelteparken, skal du visiteres af Hørsholm
Kommune.

Breelteparken har sit eget dagcenter, der må benyttes både
af beboerne fra plejeboligerne og fra ældreboligerne, som er
beliggende på Breelteparken. I dagcentret foregår en masse aktiviteter, som er med til at give indhold i dagligdagen og styrke
fællesskabet beboerne imellem.
I dagcentret kan du for eksempel hygge dig med sang og musik,
spille banko, nørkle med håndarbejde, danse, dyrke yoga, deltage i forskellige aftenarrangementer – og meget mere. Se mere
på Breelteparkens hjemmeside.

For at komme i betragtning til en plejebolig på Plejecenter Sophielund, skal der foretages en individuel
visitation, om du skal lide af en demenssygdom for at
komme i betragtning til demenspladserne.

// FAKTA OM:
Omsorgscentret Breelteparken
Breeltevej 1
2970 Hørsholm
Tlf. 4516 0999
Hjemmeside:
www.breelteparken.horsholm.dk

// FAKTA OM:
Plejecentret Sophielund
Sophielund 85-91
2970 Hørsholm
Tlf. 4849 4341
Hjemmeside:
www.plejeboligerne.horsholm.dk
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Plejecenter
Margrethelund
Plejecenter Margrethelund danner rammerne om
et botilbud, som primært er rettet mod somatiske
borgere, der på grund af betydelige og varige nedsatte
fysiske funktionsevner har behov for omfattende hjælp
til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg og
aktivering.

Plejeboligen
Plejecentret består af 35 plejeboliger, der er fordelt
med 14 boliger i hovedhuset i stueplan og på 1. sal,
samt 21 boliger i afsnit Øst og Vest. De fleste af boligerne i afsnit Øst og Vest har udgang til en lille terrasse.
Boligerne i hovedhuset har udsigt til den dejlige atriumgård, der flittigt benyttes af alle beboere.
Hver plejebolig består af et værelse med eget toilet/
bad, tekøkken med kogeplader og køleskab. Alle boliger ligger i forbindelse med en opholds- og spisestue
med åbent anretterkøkken. Størrelsen på boligerne
varierer fra 53 til 59 m2.

Det er dit hjem
Plejecenter Margrethelund har som målsætning, at
du som beboer skal føle, at dette er dit hjem, og at
du føler dig tryg. Derfor er din familie og vennekreds
naturligvis altid velkommen, når det passer dig.
Plejecentrets formål er at sikre livskvalitet igennem
omsorg, pleje og aktiviteter, der er tilpasset dig og dine
aktuelle behov, og samtidig sikre, at du har medindflydelse eller valgmuligheder, som svarer til din formåen.
Her er fokus på, at du får mulighed for at styrke dine
fysiske, psykiske og sociale færdigheder, og at du bibeholder din forbindelse til omverdenen og dit netværk.
Alle beslutninger og tiltag sker i tæt samarbejde med
eventuelle pårørende.
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” Derfor er din familie
og vennekreds naturligvis
altid velkommen, når det
passer dig ”

Aktiviteter
På Margrethelund er du selv med til at bestemme, hvilke aktiviteter og arrangementer, der skal være. Blandt
de mange fællesaktiviteter kan nævnes herrehygge,
damekomsammen, bagning, højtlæsning, stolegymnastik, gudstjenester og frikadelleaftener.
Du kan se mange flere aktiviteter i aktivitetskalenderen på Margrethelunds hjemmeside. (Se adressen i
faktaboksen).

Vi har:

Fotograf

•

35 plejeboliger primært til somatiske borgere

•

Træningssal med tilknyttede
terapeuter og plejepersonale

•

Eget beboer- og pårørenderåd

Hørsholm Kommune har anvisningsretten til boligerne,
og DAB står for udlejningen.
Hvis du ønsker en plejebolig i Plejecenter Margrethelund, skal du visiteres af Hørsholm Kommune.

// FAKTA OM:
Plejecentret Margrethelund
Kong Georgs Vej 9
2950 Vedbæk
Tlf. 4849 4500
Hjemmeside:
www.margrethelund.horsholm.dk
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Plejecenter
Louiselund
Plejeboligerne i Louiselund er et botilbud både til
borgere med en demensdiagnose og borgere med et
somatisk funktionstab, og som følge heraf har behov
for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner, pleje, omsorg og aktivering. Dette botilbud tilgodeser den enkelte borgers ressourcer og behov.

Plejeboliger
Plejeboligerne Louiselund består af i alt 90 boliger
fordelt på seks boligblokke. I fire af blokkene er der to
etager, og i to blokke er der én etage. Hver etage er
indrettet med ni boliger og fællesfaciliteter, som danner en boenhed og fungerer som et bofællesskab.

Du skal føle dig tryg
Plejecenter Louiselund har som målsætning, at du som
beboer skal føle dig tryg. Din plejebolig her på stedet
er dit hjem, og derfor er din familie og vennekreds
naturligvis altid velkommen, når det passer dig.
Plejecentrets formål er at sikre livskvalitet igennem
omsorg, pleje og aktiviteter, der er tilpasset dig og dine
aktuelle behov, og samtidig sikre, at du har medindflydelse eller valgmuligheder, som svarer til din formåen.
Her er fokus på, at du får mulighed for at styrke dine
fysiske, psykiske og sociale færdigheder, og at du bibeholder din forbindelse til omverdenen og dit netværk.
Alle beslutninger og tiltag sker i tæt samarbejde med
eventuelle pårørende.

Ældreboliger
Hver lejlighed er indrettet med entré med lille køkkenniche, stue og badeværelse, og der er udgang til egen
terrasse/have fra stuen.

Fællesfaciliteter
Til hver boenhed er der tilknyttet et fællesrum. Fællesrummet indeholder spise- og opholdsstue i forbindelse med et åbent køkken. Fællesrummet er indbydende
og hyggeligt møbleret, og der er mulighed for at høre
radio og se TV.

Midlertidige pladser
Louiselund råder over 38 midlertidige pladser, som
anvendes til kortere eller længerevarende ophold, hvor
en borger har behov for døgngenoptræning, observationsophold inden boligskift, aflastningsplads eller af
anden årsag ikke længere kan plejes i eget hjem.
De midlertidige pladser drives af Hørsholm Kommune
og er en integreret del af Pleje- og Rehabiliteringscentret Louiselund.
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Ud over plejeboliger med tilknyttede faciliteter
rummer Louiseparken desuden 43 to- og treværelses
ældreboliger, der alle har eget køkken, bad/toilet, ente
samt egen overdækket altan/terrasse. De toværelses
lejligheder er på 80m2, og de treværelses er på 108m2.

” Plejecentrets formål er at
sikre livskvalitet igennem
omsorg, pleje og aktiviteter ”

Vi har:
•

90 boliger beregnet til borgere med en demensdiagnose eller et somatisk funktionstab

•

Egne træningsfaciliteter

•

43 to- eller treværelses ældreboliger

•

Eget beboer- og pårørenderåd

Hørsholm Kommune har anvisningsretten til boligerne,
og DAB står for udlejningen.
Hvis du ønsker en plejebolig i Plejecenter Louiselund,
skal du henvende dig til Center for Sundhed og Omsorg i Hørsholm Kommune.
For at komme i betragtning til en af ældreboligerne,
skal du visiteres via Hørsholm Kommune.

// FAKTA OM:
Plejecenter Louiselund
Louiselund 4
2970 Hørsholm
Tlf. 4849 8500
Hjemmeside:
www.louiselund.horsholm.dk
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Plejecenter
Sophielund

Vi har:
•

Plejeboligfaciliteter til 60 borgere
med moderat til svær demens

•

Egen aktivitetsmedarbejder og fysioterapeut

Plejecentret Sophielund
Sophielund 85-91
2970 Hørsholm
Tlf. 4849 4341

•

Kommunens udkørende demensteam

Hjemmeside:
www.plejeboligerne.horsholm.dk

For at komme i betragtning til en plejebolig
på Plejecenter Sophielund, skal der foretages en individuel visitation, om du skal
lide af en demenssygdom for at komme i
betragtning til demenspladserne.

// FAKTA OM:
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•
•

Eget beboer- og pårørenderåd

Plejecenter Sophielund består af Plejeboligerne Sophielund, Daghjemmet Kammerhuset og kommunens
udkørende demensteam.

Aktiviteter
Idet plejeboligerne på Sophielund er den enkelte borgers
hjem, består de daglige gøremål derfor af aktiviteter, som
borgeren deltager i, i det omfang der er ressourcer til.

Livskvalitet og medindflydelse
Plejeboligerne Sophielund er et åbent bosted for 58 beboere og to gæste/aflastningspladser. De fysiske rammer består
af syv sammenhængende huse med hver otte-ni etværelses
lejligheder. Boligerne er beliggende i et smukt og handicapvenligt område, hvor der også findes ældreboliger og Aktivitetscentret Sophielund samt Daghjemmet Kammerhuset.

Det er Plejecenter Sophielunds formål at sikre livskvalitet
gennem omsorg, pleje og aktiviteter, der er tilpasset den
enkelte beboers aktuelle behov, men samtidig at sikre
den enkelte medindflydelse eller valgmuligheder ud fra
den enkeltes formåen.

Boligerne fungerer som et bofællesskab for moderat til
svært demente borgere, og er indrettet så det fungerer som
et hyggeligt og hjemligt bomiljø. Personalet fokuserer på,
at stedet opleves som et hjem for hver enkelt borger med
dertil hørende individuelle hensyn og krav til plejen. Ganske
enkelt fordi hvert menneske er unikt.

Aktiviteter kan for eksempel være:
•

Husarbejde/socialt samvær
og daglig fællesspisnin

•

Gåture/køreture

Plejeboliger

•

Cykelmotion/gymnastik på hold

Lejlighederne er på 30 eller 42 m2 og er indrettet med entré,
stue og badeværelse. I entréen er en lille køkkenniche med
køleskab.

•

Sang og musik

•

Oplæsning/samtalegruppe

Til hver lejlighed hører en lille stump have med en lille privat
terrasse. Alle lejligheder har dør ud til et fælles opholds- og
spiserum med åbent køkken og udgang til fælles gårdhave.
Plejeboligerne Sophielund har både en aktivitetsmedarbejder og en fysioterapeut ansat. Plejeboligtilbuddet her på
stedet tilgodeser den enkelte borgers ressourcer og behov

og meget mere

” Boligerne er beliggende
et smukt og handicapvenligt område ”
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Selmersbo
– et aktivt hus
Selmersbo, der er en selvejende institution, er samlingssted for foreninger med et socialt og humanistisk
formål, og ikke mindst for de af kommunens borgere,
som ønsker at bruge huset.
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Blandt de foreninger og organisationer, der benytter
vores faciliteter er Hørsholm Seniorråd, Hørsholm Senior Rådgivning, Ældre Glæde, Førtidspensionisternes
forening ”Solsikken”, FOF’s gymnastikhold, Vægtguiden, frikirken og en sygeplejeklinik.

Aktiviteter og arrangementer
Foruden foreningernes mange aktiviteter i huset og den
daglige hygge mellem de mange enkeltbrugere, foregår der
også en række aktiviteter, som enten ledes af frivillige eller
er ”selvkørende”.

I Selmersbo kan du blandt andet deltage i følgende
aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IT-undervisning
Fransk undervisning
Tysk undervisning
Billard
Patchwork
Knipling
Røde Kors nørklere
Blomsterbinding
Bridge
FilmCafé
Dart
Anonyme Alkoholikere
Digital fotogruppe
Hørsholm Fotoklub
Yoga
Pilates
Veteranklubben
Matiné

Endvidere er der fælles frokost hver tirsdag og fælles morgenbord hver fredag.
Ud over de mange faste aktiviteter, bliver der løbende
planlagt forskellige arrangementer. Det kan være lige fra
jazzcafé, tøjsalg og foredrag – til fester, udflugter og quizeftermiddage. Du kan også få IT-hjælp.
Du kan altid holde dig orienteret om aktiviteter og arrangementer på Selmersbos hjemmeside.

Caféen
Café Selmersbo har åbent mandag til torsdag kl. 9.00-15.30
og fredag kl. 9.00-13.30. Her kan du købe kaffe, øl, og vand.
I caféen kan du læse avisen, spille billard eller låne et par
bøger i det lille bibliotek.

100% brugerstyret
Selmersbo er et 100% brugerstyret hus. Det tegnes af en
bestyrelse, som vælges af medlemmerne én gang om året.
Huset drives af en ansat leder og 30 frivillige. Selmersbo er
endvidere et meget handicapvenligt hus. Det er opført i ét
plan med brede døre og handicaptoilet. Huset bliver flittigt
brugt, og besøgstallet er i gennemsnit op mod 100 personer
om dagen.

// FAKTA OM:
Selmersbo
Selmersvej 13
2970 Hørsholm
Tlf. 4849 4300
Hjemmeside:
www.selmersbo.dk
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-16.00
Fredag kl. 9.00-14.00.
Selmersbo kan lejes til private fester.
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Solsikken

Hørsholm Kommune har vi et rigtigt dejligt mødested
for førtidspensionister. Det hedder Solsikken.

Her mødes en flok mennesker mellem 18 og 64 år,
som har dét til fælles, at de er førtidspensionister og
at de nyder at mødes med andre omkring forskellige
aktiviteter.
Solsikken har åbent to gange om ugen, onsdag og
fredag, og her kommer medlemmerne og laver mange
forskellige aktiviteter – alt efter, hvad de har lyst til.

Mange muligheder
Du kan blandt andet lave decoupage, kort, lys og
sæbe. Du kan også lære at filte. Har du ikke lyst til at
sysle med den slags ting, kan du spille spil, billard og
meget andet. Vi tager på udflugter ind imellem og
planlægger forskellige arrangementer. Der er mange
muligheder.
For os er det vigtigste, at vi har det hyggeligt i hinandens selskab. At vi mødes ofte og får snakket, grinet og
mærket, at vi er en del af et dejligt, socialt fællesskab.
Hvis du er førtidspensionist, og du har lyst til at være
en del af en glad gruppe, er du meget velkommen til at
komme forbi og se, hvad vi laver. Her er plads til alle.
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// FAKTA OM:
Solsikken
c/o Selmersbo
Selmersvej 13
2970 Hørsholm
Kontaktperson: Yvonne Thyrring
Tlf. 2122 1705 eller 4576 6434
Mail: chivas@vip-cybercity.dk
Åbningstider i Solsikken
Onsdag kl. 11.00-16.00
(der er personale til kl. 15.00)
Fredag kl. 10.00-15.00
(der er personale til kl. 14.00)
Kontingent: 100 kr. årligt

” Aktivitetscentret er oprettet som et åbent,
brugerstyret center, der i videst muligt omfang
inddrager brugerne aktivt i hverdagen ”

Aktivitetscenter
Sophielund
Området Sophielund ligger i meget skønne omgivelser imellem PH Park og Alsvej. Området er delt i tre selvstændige enheder: Ældreboliger, plejeboligerne Sophielund og Aktivitetscentret Sophielund. Aktivitetscentret er et kommunalt tilbud
til alle pensionister og efterlønnere i Hørsholm Kommune.

Abildskov begravelse
- Vi sætter stjerner på himlen

“Vi er til for dig og dine kære, når livet når sin sidste rejse.
Vi gør det sidste, svære farvel til en mindeværdig afsked.”

- Certiﬁceret Bedemand Kim Mathiasen
Vi er din lokale bedemand - Vi dækker hele Nordsjælland

>
Læs mere på næste side

Aktivitetscentret er oprettet som et åbent, brugerstyret
center, der i videst muligt omfang inddrager brugerne aktivt i
hverdagen. Uanset om der er tale om praktiske gøremål eller
de mere overordnede beslutninger omkring aktivitetscentrets økonomi og drift.

Ring til os og aftal tid

Tlf. 61 44 01 14
24 timers service

Vi besvarer opkald døgnet rundt

www.abildskovbegravelse.dk
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Et livligt hus
Der er meget liv i huset, og der tilbydes mange forskellige
aktiviteter. Huset drives i tæt samarbejde mellem frivillige
og det ansatte personale. Omkring 90 frivillige yder et stort
stykke arbejde i forbindelse med de mange forskellige
opgaver.
Vi har jævnligt brug for flere frivillige. Har du lyst til at høre
mere, så kontakt os meget gerne.

Kom og spis med
Her på aktivitetscentret er alle pensionister og efterlønnere
velkomne til at komme og spise. I tidrummet fra kl. 11.3013.00 kan du sammen med andre spise lune retter, lækkert
salatbord, pålæg og smørrebrød. Disse retter skal ikke bestilles. Du kan blot komme og spise med, når du har lyst.
Vil du hellere have dagens menu fra Breelteparkens køkken,
skal den bestilles og afbestilles minimum en uge i forvejen.
Har du lyst til at have gæster med, er de velkomne. Vi modtager gerne bestilling på forhånd, hvis du ønsker flere end
to gæster.

Ugentlige aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billard
Blomsterbinding
Boule/petanque
Fransk
Bridge/whist
Skak
Musik
Olie-/akvarelmaling
Smykker, sølv, stofmaling
Strik, syning
Studiekredse
Vævning
Træværksted
Keramik
Stenslibning
Film
Motion og træning
Kor
Decoupage
Netcafé

Café Sophie
Vores café har åbent mandag til torsdag kl. 10.00-15.30 og
fredag kl. 10.00-13.30. Her kan du købe kaffe, kage, øl, vand,
vin, frugt med videre. Du kan hygge dig med at læse avisen,
spille billard eller låne et par bøger i det lille bibliotek.

Netcafé
Ved biblioteket finder du også Sophielunds netcafé. Her kan
du låne en PC og bruge den til at kontakte din kommune,
bank eller andet. Du kan desuden få PC-hjælp på bestemte
tidspunkter. Se opslag herom i aktivitetscentret eller på
Sophielunds hjemmeside.
Det er også i forbindelse med caféen, at du finder Sophielunds information, hvor du betaler for deltagelse i aktiviteter, og du kan købe billetter til diverse arrangementer.

Aktiviteter
Nødvendigheden af at holde sig aktiv bliver ikke mindre
med årene – tværtimod. I aktivitetscentret har vi et væld af
aktivitetstilbud, så der er noget af interesse for alle. Både for
dem, der vil røre sig og dem, der hellere vil fordybe sig. Både
for små grupper og store hold.
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Månedlige aktiviteter:
•
•
•
•

Cafémusik
Gudstjeneste
Brunch
Film

Udover de mange aktiviteter er der forskellige arrangementer, fester med videre. Disse fremgår af aktivitetskalenderen
og husets månedlige ”Sophienyt”.
Du kan også finde informationer og læse mere om aktivitetscentrets tilbud på Sophielunds hjemmeside. Vi sender
gerne ”Sophienyt” til dig på mail – du skal blot sende os din
adresse.

Træning
Her på aktivitetscentret kan du både træne på hold og
selvtræne.
Der undervises i bevægelse og afspænding på flere forskellige hold. Holdene er tilpasset forskellige funktionsniveauer.
Du kan også træne selv. Du starter med at få instruktion
i, hvordan du benytter vores motionsmaskiner, og efterfølgende står du selv for egen træning. Du kan gøre det i
centrets åbningstid, og hvis du køber en nøgle på kontoret,
kan du ligeledes selvtræne uden for centrets åbningstid. Én
gang om måneden er der ”åben konsultation” for de aktive
selvtrænere.
Der er brugerbetaling på både holdtræning og selvtræning.

Al træning koordineres af:
Psykomotorisk terapeut Carina J. Christensen
Tlf. 4849 4323
Telefontid: Tirsdag og onsdag kl. 8.00-8.30.
Mail: sophielund@horsholm.dk

Øvrige tilbud
Når du er på aktivitetscentret, har du også mulighed for at få
ordnet både håret og fødderne.

Frisører på Sophielund:
Salonen er både for damer og herrer
Onsdag kl. 9.00-15.00
Torsdag kl. 9.00-15-00
Fredag kl. 9.00-14.00
Lørdag efter aftale

Fatma Kesici
Nanna Basti
Nanna Basti
Nanna Basti

tlf: 6094 6088
tlf. 6075 2105
tlf. 6075 2105
tlf. 6075 2105

Klinik for fodterapi på Sophielund:
Mette Lynge Reakes og Lone Rasmussen
Tidsbestilling: Tlf. 4849 4329

Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 9.00-15.00
Fodplejerne kan også bestilles til at komme i hjemmet.

// FAKTA OM:
Aktivitetscenter Sophielund
Sophielund 25
2970 Hørsholm
Tlf. 4849 4320
Mail: sophielund@horsholm.dk
Hjemmeside:
www.sophielund.horsholm.dk
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-14.00.
Kontor og telefon er åbent:
mandag-torsdag kl. 8.00-11.00
og 13.00-16.00.
Fredag kl. 8.00-11.00 og 13.00-14.00.
Weekend og helligdage lukket.
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Daghjemmet
Kammerhuset
Daghjemmet Kammerhuset er et daghjem for borgere,
der lider af en demenssygdom eller har særlige behov. Det
kan være fysisk eller psykisk svage borgere eller borgere, der
er ensomme. Men det kan også handle om aflastning af
pårørende nogle dage i ugens løb.

Hørsholm Kommune visiterer i samarbejde med hjemmeplejen til tilbuddet, der gives fra én til fem gange ugentligt.
Inden start i Kammerhuset får borgeren et hjemmebesøg af
den af personalet, der fremover skal være kontaktperson for
borgeren. Dette har stor betydning for en god start i huset.

Mange faste aktiviteter
Blive længere i eget hjem
Daghjemmet Kammerhuset er beliggende overfor Plejecenter Sophielund og er under plejecentrets ledelse. Kammerhuset er en hjælp til, at borgeren kan forblive længere i
eget hjem. Daghjemmet kan maksimalt rumme 21 borgere
dagligt. Hertil kommer en samværsgruppe mandag, onsdag
og fredag med op til otte borgere.

Der er mange faste aktiviteter i huset, blandt andet gymnastikhold, erindringsgrupper og læse-/musikgrupper. Der
tilbydes også ture ud af huset, såvel til fods som i Kammerhusets bus. Alle aktiviteter er så vidt muligt baseret på ønsker fra borgerne selv og rummer mulighed for at borgerne
deltager ud fra den enkeltes formåen og interesse. Der
udarbejdes aktivitetsplan med faste aktiviteter.
Kammerhuset arbejder tæt sammen med pårørende, demenskoordinator og hjemmeplejen.
Du kan læse mere på Daghjemmet Kammerhusets egen
hjemmeside

// FAKTA OM:
Daghjemmet Kammerhuset
Sophielund 27
2970 Hørsholm
Tlf. 4849 4430 (Telefonerne er
åbne kl. 8.00-10.00 og kl. 14.0015.15)
Hjemmeside:
www.kammerhuset.horsholm.dk
Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 9.00-15
Weekender og helligdage lukket
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Frivilligcenter
& Selvhjælp
Hørsholm
Foto: Hørsholm Kommune

Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm er en selvstændig
forening, hvor medlemmerne består af andre foreninger/
frivillige grupper og privatpersoner i Hørsholm. Frivilligcentret er uafhængigt af politiske, religiøse og kommercielle interesser, og vi arbejder for at støtte og udvikle frivilligheden.

Vi arbejder for at:
•

Give interesserede borgere overblik over mulighederne for at blive frivillig eller gøre brug af frivilliges tilbud

Her i vores frivilligcenter fokuserer vi på tre grundlæggende
værdier:

•

Etablere selvhjælps- og netværksgrupper. Her
samles man til erfaringsudveksling vedrørende en
fælles problematik som fx stress, angst, sorg, at
være skilsmisseramt eller andet ud fra behov. En
frivillig sætter rammen for gruppen.

•

Skabe mødesteder for alle interesserede som Café
Samvær og Søndagskaﬀe for +75 årige

•

Tilbyde medlemsforeningerne konsulentbistand og
sparring på PR, fundraising og rekruttering, tilbyde
kurser og netværk, hjælpe med praktiske opgaver
som fx lokaludlån, kopiering og meget mere.

•

Tale foreningernes sag og arbejde for at synliggøre
det frivillige sociale arbejde, for at sikre politisk opbakning og engagere flere mennesker i det arbejde,
foreningerne udfører.

•

Hjælpe virksomheder med at støtte det frivillige
arbejde eller at indgå samarbejde med en frivillig
social forening.

•

Inspirere til udvikling af og nytænkning på det frivillige, sociale og sundhedsmæssige område.

En åben dør
Vi tror på, at alle kan og vil bidrage til fællesskabet. Vi er
tillidsfulde, nysgerrige og respektfulde. Vi er gode til at gribe
muligheder, til at give plads til samtale og at skabe løsninger
med vidt forskellige målgrupper.

Grosted
Vi skaber et godt miljø for det frivillige arbejde i Hørsholm.
Vi gøder jorden, ser muligheder, og vi fjerner barrierer for
både nye og eksisterende initiativer og fællesskaber. Vi stræber efter at øge kvaliteten i såvel vores eget arbejde som
hos dem, vi rådgiver.

Brobygger
Vi har et skarpt blik for forskellige ressourcer, fagligheder
og erfaringer. Vi engagerer relevante samarbejdspartnere i
opgaveløsningen. Vi faciliterer, skaber dialog og formidler
samarbejde, netværk og fælleskab,

// FAKTA OM:
Frivilligcenter & Selvhjælp
Rungstedvej 1C, 1.th.
2970 Hørsholm
Tlf. 2926 2040
Mail: mail@frivillighorsholm.dk
www.frivillighorsholm.dk
Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 9.00-14.00
og efter aftale.

•
Frivilligcenter & Selvhjælp Hørsholm sætter desuden nye
projekter i gang som fx projektet:
”Naboskab, følgeskab, fællesskab”
Grupper med tilknytning til Frivilligcentret tæller blandt andre: Hemmingway Club Hørsholm, Louiselunds Venner, De
Vilde Svaner, Dynamocentret, Blixenklubben og Veterancafé.
Du er altid velkommen til at kigge forbi, ringe eller maile for
at se og høre mere.
Hørsholm Seniorråd 47

Advertorial

Høreklinikken Hørsholm
er 100% ørelægeejet
Høreklinikken Hørsholm blev etableret i 2005 af
ørelægerne Christian Prætorius og Roland Welinder, som
hver især ejer 50% af virksomheden. Efter at have drevet
klinikken alene i mange år, har Auditiva overtaget den
administrative drift, og det har resulteret i et særdeles velfungerende set-up, som giver både sikkerhed og tryghed
for klinikkens patienter.

Omkring et års ventetid

– Det betyder nemlig, at hvis en patient kommer ind på
klinikken med en forventning om, at der er noget galt
med høreapparatet, og det så viser sig, at det i stedet er
øret, der er problemet – så går vedkommende blot over
gangen og ind til os ørelæger, og så tager vi os af det. På
den måde kan vi tilbyde vores patienter en meget høj
grad af service – uanset om det er øret eller høreapparatet, der skaber problemer. Og det giver tryghed for vores
kunder, forklarer Roland Welinder.

Puljeordning

Helt frie i vores anbefalinger
– Høreklinikken Hørsholm er ikke ejet af eller fast tilknyttet nogen producent i høreapparatindustrien. Det betyder, at vi helt frit kan anbefale og sælge de høreapparater,
vi mener, er de optimale til den individuelle patient. Vi
kan vælge det apparat, hvor vi får den bedste kvalitet og
den højeste teknologi til den bedste pris. Det er meget
vigtigt, fordi der konstant sker en udvikling på markedet.

Høretab kommer snigende
– Nogle mennesker har ganske små høretab, men til
gengæld meget store hørevanskeligheder. Andre mennesker har relativt store høretab, men oplever ikke nogle
problemer. Høretab kommer snigende, så hvis du synes,
du er kommet til at høre lidt dårligere, og tænker om
det er på tide, at få det undersøgt, så anbefaler vi, at du
kontakter en ørelæge. Hos en ørelæge får du en uvildig
undersøgelse og vurdering af, om du reelt har behov for
et høreapparat – eller om det er bedre at vente, pointerer
Roland Welinder.

– Hvis du skal have høreapparater, kan du vælge enten at
købe dem hos en privat høreklinik, hvor der vil være delvis egenbetaling, og du kan komme til med det samme –
eller blive henvist til den offentlige høreklinik på hospitalet. Her får du høreapparater helt uden egenbetaling. Det
er ikke de nyeste og mest avancerede modeller, men de
er i en udmærket kvalitet. Dog skal du være forberedt på
omkring et års ventetid.

Der findes også en puljeordning, hvor læger i Region
Hovedstaden udleverer høreapparater betalt af Regionen, www.regionh.dk.
Høreklinikken Hørsholm er ikke med i denne ordning,
og der er en mængdebegrænsning som gør, at de fleste
ørelæger for længst har brugt årets kvote op.

Altid til ørelæge første gang
– Når du skal have høreapparat for første gang, skal du
altid forbi en ørelæge. Reglerne er sådan, at du ikke kan
få tilskud fra det offentlige, hvis ikke en ørelæge har
vurderet, at du opfylder kriterierne for at få bevilling til
høreapparater.
Efter fire år udløber garantien på dine høreapparater, og
så skal de fornyes. Her skal du ikke forbi en ørelæge, men
kan gå direkte til en høreklinik, slutter Roland Welinder.
Du kan læse mere om Høreklinikken Hørsholm og dine
muligheder på www.oerenaesehals.dk

Ørenæsehalsklinikken
Kongevejscentret 6, 1
2970 Hørsholm
www.oerenaesehals.dk
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I Rungsted Reformer Pilates tilbyder vi effektiv og samtidig meget
skånsom træning i vores lille hyggelige studie, med max 8 deltagere
per klasse.
Træningen er funktionel, med fokus
på træning af din kerne. Du opnår
igennem træningen øget bevægelighed, smidighed, samt større styrke og bedre balance.

REFORMER PILATES - FUNKTIONEL TRÆNING
BOLBROVEJ 95A - 2960 RUNGSTED KYST
TELEFON 51 34 62 24
CAMILLA@RUNGSTEDREFORMERPILATES.DK
WWW.RUNGSTEDREFORMERPILATES.DK
APP: RUNGSTED REFORMER PILATES

Træner du hos os, vil du opleve at
dagligdags gøremål bliver lettere,
og at du bliver bedre til dine sports
og hobbies.
Vi tilpasser hver gang træningen
til dig og dine behov, så du kan få
størst muligt udbytte at din træning.
I studiet tilbyder vi træning på klasser samt personlig træning og træning på lukkede hold.
Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte Camilla på:
camilla@rungstedreformerpilates.dk

Hørsholm
Begravelsesforretning
- et mindeværdigt sidste farvel.

Kontakt os døgnet rundt:

Tlf. 45 86 02 49
Hørsholm Begravelsesforretning
Usserød Kongevej 40B

..din lokale bedemand i
Hørsholm, Rungsted, Kokkedal,
Nivå og Fredensborg.

2970 Hørsholm
info@bedemandsforretning.com
www.begravelsesforretning.com

Etik, tillid og respekt har altid været nøgleord, som vi har
drevet forretningen efter, og jeres bedemand vil gøre alt for,
at I som pårørende oplever dette. Vi vil med respekt for jeres
ønsker, religion og traditioner varetage jeres interesser og
yde den bedst mulige vejledning og service.
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Masser af senioraktiviteter
i Hørsholm Kommune

Har du problemer med din e-mail, printer eller kører din
computer langsomt og har du ingen internetforbindelse?
Kontakt Techstation - Vi kører også ud på hjemmebesøg.
Husk at tage en back-up af din ferie, billeder af børnebørnene
og dine dokumenter - Vi giver undervisning i det hele!

www.techstation.dk

Techstation
50 Hørsholm Seniorråd

Vi er eksperter
i reparationer af
Apple produkter

software udvikling
hjemmesider og
domæne

v/ Martin Henningsen / Uddannet IT-supporter & Datamatiker | Usserrød Kongevej 49
2970 Hørsholm | kontakt@techstation.dk | Tlf. 52585002 | www.techstation.dk

” Der er masser af gode, spændende,
interessante og hyggelige muligheder ”

>
Læs mere på næste side

I Seniorrådet har vi her samlet en hel palette af forskellige
aktivitetsmuligheder, som foregår i Hørsholm Kommune.
Her kan du læse, hvor du kan henvende dig, hvis du vil være
en del af en frivillig forening, vil finde én at følges med til et
arrangement, har lyst til at dyrke motion eller måske gerne
vil vide, hvad du kan bruge biblioteket til. Eller noget helt
femte. Der er masser af gode, spændende, interessante og
hyggelige muligheder.

Under hver aktivitet, finder du kontaktinformation, som gør
det lettere for dig at få yderligere oplysninger.
Ud over dét, du finder her i magasinet, kan du også gå ind
på Hørsholm Seniorråds hjemmeside, www.seniorraad.
horsholm.dk. Under fanen Seniorsiden kan du hver måned
finde en oversigt over aktuelle arrangementer. Her kan du
også læse seneste nyt og informationer fra seniorrådet.

BESTIL GRATIS HAVETJEK
Vil du have et professionelt blik på din have? Vi kommer gerne
ud og giver gode råd og forslag til forbedringer - helt gratis.
Selv små ændringer kan vise sig at have stor effekt.
Kontakt din anlægsgartner, og lav en aftale.

Vi laver
kvalitetsbevidst
nyanlæg og
vedligeholdelse
for private og
erhverv

Medlem af:
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Sociale fællesskaber
og Støtteforeninger
Pensionister og Efterlønsmodtagere i Hørsholm

Interessante foredrag

I Aktivitetscenter Sophielund har vi dannet en klub for
pensionister og efterlønsmodtagere i Hørsholm. Klubbens
formål er udelukkende hygge og godt socialt samvær.
Du er meget velkommen til at deltage i vores aktiviteter. Vi
har for eksempel bankospil hver d. 1. og 3. onsdag i måneden.
Klubkontingentet, der er fastsat på vores generalforsamling,
er for tiden 125 kr. om året.

Vi afholder hjertecaféer én gang om måneden, hvor de allerdygtigste hjertelæger og hjerteforskere kommer og holder
interessante foredrag om hjerte/karsygdomme.

Pensionister og Efterlønsmodtagere i Hørsholm
c/o Aktivitetscenter Sophielund
Sophielund 25
2970 Hørsholm
Formand: Irene Svendsen
Tlf. 2149 1985

De Vilde Svaner
De Vilde Svaner er et tilbud om samvær og fællesskab, om
deltagelse i kulturelle oplevelser, fritidsliv og andet, som er
sjovere, når man har nogen at følges med.
Der er åbent hus 1. onsdag i måneden kl. 14.00-16.00 i
Frivilligcenter Hørsholm. Her kan interesserede mødes og i
fællesskab tilrettelægge arrangementer.
De Vilde Svaner
c/o Frivilligcenter Hørsholm
Rungstedvej 1C, 1. sal
2970 Hørsholm
Kontaktperson: Mona Andersen
Tlf. 2926 2040

Hjerteforeningen
Hjerteforeningen Hørsholm blev etableret i januar 2015 og
er en underafdeling af Hjerteforeningen Vores hovedformål
er at oplyse om hjerte- og kredsløbssygdomme og deres
forebyggelse, samt at yde støtte og rådgivning til hjertepatienter og deres pårørende med henblik på, at alle berørte
opnår den størst mulige livskvalitet. I Hjerteforeningen
Hørsholm er der aktuelt ca. 1.100 medlemmer.
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Den dejligste hjertesti
Vi har, i et godt samarbejde med Naturstyrelsen og Hørsholm Kommune, fået etableret Danmarks vel nok smukkeste
hjertesti. Vi håber, at rigtig mange medlemmer vil benytte
denne dejlige facilitet.

Hjertemotion
Vi afholder hjertemotion med uddannet træner på de
moderne træningsfaciliteter i Søhuset i Hørsholm Forskningscenter. Vi arrangerer også demonstrationer og kurser
om blodtryksmåling, hjertestartere og livredning med egne
erfarne instruktører.
Hjerteforeningen Hørsholm
Mikkelborg Park 31
2970 Hørsholm
www.hoersholm.hjerteforeningen.dk
Formand: Inga Nielsen
Tlf. 2013 3411
Mail: inga_nielsen@paradis.dk

Motion

Kulturaktiviteter

Hørsholm Senior Idræt

Hørsholm Bibliotek

Du kan blive medlem i Hørsholm Senior Idræt, når du er
fyldt 55 år. Vores vigtigste formål er at tilbyde en række
forskellige aktiviteter, så der er noget, der interesserer flest
mulige medlemmer.

Hørsholm Bibliotek, der ligger i forbindelse med Kulturhus
Trommen, byder på mange spændende arrangementer,
udstillinger og små kurser. Du kan altid finde månedens
aktiviteter på vores hjemmeside eller hente en folder på
biblioteket.

Vi har delt vores aktiviteter op i to kategorier: inden- og
udendørsaktiviteter.
Indendørsaktiviteter foregår i vinterhalvåret, det vil sige
perioden fra 1. september til 30. april. Dog undtaget skoleferier. Udendørsaktiviteterne foregår det meste af året rundt.

Har du selv en idé til et arrangement, hører vi gerne fra dig.
Kom og læs aviser eller orientér dig i magasiner og tidsskrifter – vi har rigtig mange, du kan vælge imellem.

Stor skrift og lydbøger
Indendørsaktiviteterne er: afspænding · badminton · billard
· bordtennis · ballroom fitness · gigtgymnastik · soft tennis ·
svømning · volleyball · yoga · gym/osteoporose · vandgymnastik.
Udendørsaktiviteterne tæller: petanque · motion i naturen ·
turcykling · vandreture · gå-fodbold.
Læs mere om vores aktiviteter på www.hsid.dk.
Hørsholm Senior Idræt
Hørsholm Hallen
Stadion Allé 5
2960 Rungsted
Tlf. 2074 6661
Mail: kontakt@hsid.dk

Kniber det med at se de små bogstaver, har biblioteket
også et bredt udvalg af skønlitteratur med stor skrift. Har du
prøvet at lytte til en lydbog? Lydbøger giver dig mulighed
for at sysle med en hobby, samtidig med at du føres ind i en
anden verden.
Oplev litteraturen og fortællingerne på en ny måde
Du kan også deltage i en læsekreds, hvis du har lyst til at
diskutere og dele dine læseoplevelser. Spørg bibliotekets
personale, hvordan du kommer i gang.

IT-hjælp
Har du problemer med din PC, iPad eller svært ved fx digital
post, så mød op på biblioteket hver anden onsdag fra kl.
13.00-14.30, hvor der er mulighed for IT-hjælp. Hør nærmere
på biblioteket om de eksakte datoer.

”Bogen Kommer”
Hørsholm Seniordanserforening
Seniordans er en rigtig god motionsform. Den styrker
nemlig både hjerne og hjerte fordi deltagerne ud over at
danse også nyder et hyggeligt samvær og fællesskab med
de andre dansere.
Foreningen kunne i dette forår holde 25 års jubilæum, og
der er i dag omkring 40 medlemmer, som danser på to hold
på Sophielund og i Kokkedal Kirkes Sognegård.
Kontaktperson og danseleder:
Jytte Mølgaard
Tlf. 6131 2912 (bedst efter kl. 18)
Mail: Molgaardjytte@gmail.com

Tid og sted for dansen:
Mandag kl. 14.00-15.45 på Sophielund
Torsdag kl. 10.30-12.15 i Kokkedal Kirkes Sognegård

Hvis du fysisk ikke er i stand til at besøge biblioteket, kan du
blive medlem af ”Bogen Kommer”. Det er en ordning, hvor
du får tilknyttet en fast bibliotekar, der sammen med dig
hjælper med at finde dine låneønsker. Materialerne bringer
vi ud til dig hver anden måned.
Hørsholm Bibliotek
Bibliotekstorvet 1
2970 Hørsholm
Tlf. 4849 5750
www.horsbib@horsholm.dk

Åbningstider:
Alle ugens dage kl. 8.00-22.00
Betjente åbningstider: Mandag-fredag kl. 11.00-18.00, lørdag kl. 10.00-14.
I den ubetjente åbningstid får du adgang til biblioteket via
dit sundhedskort (sygesikringskort) og din bibliotekskode.
Du skal være tilmeldt som låner.
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Kulturhus Trommen
I centrum af Hørsholm ligger Kulturhus Trommen. Stedet er
med sine mere end 200 årlige arrangementer hovedleverandør af kultur i Nordsjælland. Samtidig er Trommen også
stedet, hvor der kan afholdes private konferencer, foredrag,
møder m.m. Kort sagt er Trommen et hus, der byder på et
utal af muligheder for såvel store som små, unge som ældre,
private og erhvervsdrivende.
Huset, der har fælles indgangsparti og foyerområde med
biblioteket, summer af liv og kultur, og i højsæsonen er der
aktivitet i døgnets 24 timer.

Frivillige
Senior Indkøbs Gruppen
Senior Indkøbs Gruppen er en gruppe frivillige, fortrinsvis
pensionister, der én gang om ugen køber almindelige dagligvarer ind for borgere, der ikke selv kan varetage indkøbet.
Indkøbene foregår i nærmeste butikscenter og evt. apotek.
Borgeren skal være visiteret til indkøbshjælp af Hørsholm
Kommune, og skal selv være i stand til at skrive en indkøbsliste, håndtere pengene og sætte de indkøbte varer på plads
i hjemmet.

Højt kunstnerisk niveau
Trommen markerer sig med en professionel ledelse og ved
præsentation af et højt kunstnerisk niveau, der medvirker
til at tiltrække de store kunstnere, de kendte navne og
arrangementer af høj kvalitet. Trommen er en udadrettet
virksomhed med en bevidst og solid markedsføring, og
bruger- og publikumsundersøgelser medvirker til udvikling
og fremtidig vækst.
Hele underholdningspaletten på tværs af generationer
Trommen leverer levende oplevelser samt kvalitetsbetonet og alsidig underholdning med alt fra rock, pop, jazz,
hip-hop og gospel til teaterforestillinger, musicals, shows,
dans, klassiske koncerter, internationale gæstespil, comedy,
stand-up, foredrag, events, talkshows samt børne- og familiearrangementer og rammer et bredt repertoire på tværs af
generationer.

Biografer og café
Trommen byder på to biografsale og en meget fin café.
Billetsalg fra caféen åbner 30 minutter før filmen starter.
Udenfor caféens åbningstider kan man købe billetter på
www.trommen.dk eller i billetautomaten i foyeren.

Vi kan altid bruge flere indkøbere
Gruppen, der arbejder i tæt kontakt med kommunens hjemmepleje, har altid brug for nye indkøbere. Så er du parat til
at yde en ugentlig indsats på et par timer, hører vi meget
gerne fra dig.
Senior Indkøbs Gruppen
Kontakt: Kirsten Vinter på tlf. 2258 4716
eller mail: kirvinter@gmail.com
Lis Nilsson på tlf. 6083 7556
eller mail: lisnilsson@webspeed.dk

Dynamocentret
– har du brug for en hånd?
Dynamocentret yder hjælp til alle aldersgrupper i en akut
situation. Dynamocentret består for øjeblikket af 15 frivillige, som med kort varsel kan rykke ud og give en hjælpende
hånd.
Al hjælp er gratis, blot skal den frivillige ikke have udgifter i
forbindelse med hjælpen.

Gratis ledsagerbillet
Kørestolspladser og ledsagerbilletter købes i caféen.
Trommen tilbyder gratis ledsagerbillet ved fremvisning af
ledsagerkort.

Kulturhus Trommen
Bibliotekstorvet 1
2970 Hørsholm
Tlf. 4849 5350
www.trommen.dk
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Vi gør ikke rent og tager os ikke af personlig pleje.
Til gengæld kan vi eksempelvis hjælpe med:
•

ledsagelse til læge, tandlæge, frisør, hospital
eller andet

•

sørge for at du kommer med den rigtige bus/tog og
evt. ledsage dig på turen

•

ledsagelse på gåture med eller uden
kørestol/rollator

•

gå med på indkøb, finde varer, læse prisskilte m.m.

•

hjælpe ved midlertidig sygdom

•

brevskrivning, højtlæsning

•

småreparationer, opsætning af røgalarmer
og billeder

•

gøre orden i køleskab

•

aflaste pårørende til demente ved at være i
hjemmet nogle timer

•

tage gardiner ned til vask/rens og hænge
dem op igen

•

hente eller sætte ting på loftet eller i kælderen

•

højtlæsning af post

•

plante altankassen til

•

IT og TV-hjælp i hjemmet

Røde Kors Møbler
Kokkedal Industripark 38, 2970 Hørsholm
Åbningstid: tirsdag og torsdag kl. 14.00-18.00 og lørdag
kl. 10.00-14.00.
Nørklere
Kontakt: Eva Porsvig
tlf. 4576 8076, mail: evaposrvig@gmail.com
Integration/flygtninge
Aktivitetsleder: Maja Bilde, tlf. 5178 9551
mail: majabilde40@gmail.com
Førstehjælpskurser
Kontakt: Michael Rolf Jacobsen, tlf. 2362 2477
mail: michael@rolfjacobsen.dk
Vågetjenesten
Kontakt: Annie Birkvang, tlf. 4586 7067 / 5072 4351
mail: annie@birkvang.dk eller
Karen Valberg, tlf. 2046 2652
mail: kmvalberg@webspeed.dk
Røde Kors Huset
Savsvinget 4D
2970 Hørsholm
www.rkhorsholm.dk

Du er altid velkommen til at ringe til os for at tale om det, du
gerne vil have hjælp til.

Dynamocentret
Tlf. 4578 0232
Træffetid: mandag-fredag kl. 9.00-11.00.

Ældre Glæde

Leder: Ingrid Hjarnaa
Tlf. 4586 6372

Ældre Glæde i Hørsholm er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Glæde, som er
uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Røde Kors
– har brug for dig
Røde Kors i Hørsholm er en forening med ca. 260 medlemmer og mere end 250 aktive frivillige.
Vi hjælper de svageste både lokalt og ved bidrag til international nødhjælp. Der er mange forskellige Røde Kors-aktiviteter i Hørsholm, som alle kan bruge flere frivillige.

I vores lokalafdeling tilbyder vi masser af aktiviteter:
•
•
•
•
•
•

Røde Kors Genbrugsbutik
Usserød Kongevej 80, 2970 Hørsholm
Butiksleder: Leif Johansen, tlf. 4557 2202
mail: butikhorsholm@rkhorsholm.dk
Åbningstid: mandag-fredag kl. 10.00-18.00 og lørdag kl.
10.00-14.00.

•
•

•

Bridge og skak på Sophielund og Selmersbo.
Traveture. Både ”Vadefuglene” og ”Vildfuglene”.
Der startes fra Gl. Rådhus eller Ridebanen.
Cykelture. Hver onsdag formiddag. Start foran Købmand Dalgaard i Kongevejscentret.
Der er planlagt at starte et hold op i spinning.
Litteratur. Vi har 30 læsekredse – det højeste antal
på landsplan.
Engelsk, fransk og spansk på Hørsholm Bibliotek og
Sophielund.
Decoupage. Torsdage i lige uger på Sophielund.
IT: Vi tilbyder en buket af IT-tilbud, bl.a. to netcaféer.
Det er aldrig for sent at ”hoppe på IT-vognen”.
Alt sker i roligt tempo, så alle kan være med.
Arrangementer og ture.

Følg med på vores hjemmeside:
www.aeldresagen.dk/hoersholm
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Få hjælp til selvhjælp til
Digital selvbetjening
Hørsholm Kommune ønsker at kommunikere effektivt med borgerne, så
man sikres den aftalte service på det
aftalte serviceniveau – og på kortest
mulig tid. Her ser Hørsholm Kommune
digitalisering som et middel til at opretholde serviceniveauet i en tid med
stigende opgavemængder.

De borgere, der kan betjene sig selv
digitalt, har mulighed for at benytte
sig af en lang række selvbetjeningsmuligheder på www.horsholm.dk
eller www.borger.dk.
De borgere, der ikke kan betjene sig
selv via kommunens hjemmeside eller
på borger.dk, kan få hjælp til selvhjælp
i Borgerservice på rådhuset og på
biblioteket.

Selvbetjening er obligatorisk
På en lang række kommunale serviceområder er det blevet obligatorisk at
betjene sig selv på internettet. Det har
regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indgået aftale omkring.
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Borgerguiderne hjælper dig
Borgere, der besøger Borgerservice på
rådhuset, vil opleve at de bliver mødt
af ”borgerguides”. En borgerguide
hjælper fx borgerne med at komme
i gang med anvendelse af Nem-ID,
med at udfylde blanketter på nettet
eller med at finde ud af, hvordan man
får breve fra offentlige myndigheder
leveret til sin egen digitale adresse*.

Vejledning via telefon
Det er nu også muligt at kontakte
kommunens kontaktcenter på tlf. 4849
0000 (kommunens hovednummer) og
få telefonisk vejledning i brugen af det
offentliges selvbetjeningsløsninger.
Fritagelse for at modtage digital post
*) Fra 1. november 2014 fik alle, der
ikke var blevet fritaget fra at modtage
digital post fra det offentlige, deres
egen digitale postkasse. Her kan man
modtage post fra det offentlige, og
man kan give sine pårørende ”læseadgang” til sin post. Hvis man ønsker at
blive fritaget for at modtage digital
post fra det offentlige, skal man møde
personligt op i Borgerservice på rådhuset og medbringe gyldig legitimation (fx sundhedskort).

Tryg
i trafikken
I Seniorrådet ligger det os meget på sinde,
at du som seniorborger i kommunen føler dig tryg.

Tip Hørsholm Kommune via fiks app
til din smartphone
Det handler blandt andet om alle dagligdagens hændelser,
hvor du på din daglige gå- eller cykeltur på stier og veje
måske bemærker nogle ting, som der bør gøres noget ved.
Til dette brug findes der en app til din smartphone, hvor
du kan give dine tip direkte videre til Hørsholm Kommune,
mens du er på farten, så der hurtigere kan reageres på dine
oplysninger, og tingene kan bringes i orden.

Det kan være lige fra huller i vejen, nedfaldne grene,
ødelagte skilte, bjørneklo og meget andet.
Det er nemt og hurtigt. Du gør blot sådan her:
1. På startsiden trykkes ”Tip Hørsholm”
2. Vælg kategori for tippet, fx ”Veje, cykelstier
og fortove – Belægninger”

Følg med i, hvordan dit tip bliver behandlet
De tips og henvendelser, der indsendes via app’en, bliver ikke behandlet som personlige henvendelser. Derfor
modtager du ikke noget svar omkring henvendelsen. Du
kan på app’en følge med i, hvordan din indberetning bliver
behandlet

Private fællesveje
En tredjedel af vejene i Hørsholm Kommune er private
fællesveje. Det betyder, at de grundejere, som bor langs
vejen, selv skal sørge for at vejen er i god og forsvarlig stand.
På de offentlige veje kan der umiddelbart igangsættes en
reparation, men det gælder ikke på de private fællesveje.
Via kommunens digitale kort kan du se, om du bor på en
offentlig eller privat fællesvej.

3. Vælg en skadestype, fx ”Høj kant i flisebelægning”

Er gadebelysningen gået ud?

4. Skriv evt. en kommentar

Fejl i gadebelysningen skal meldes til Ørsteds tekniske hotline på tlf. 7025 5002 eller på www.orsted.dk.

5. Tag et billede
6. Kontrollér, at telefonen har markeret placeringen
af tippet korrekt. Justér evt. placeringen ved at
trække i kortet.
7. Tryk ”Indsend”.

App’en er gratis og findes til iPhones og Android-telefoner.
Du kan finde den der, hvor du plejer at hente dine apps ved
at søge ”Tip Hørsholm”.

Ansvarlig:
Center for Teknik
Ådalsparken 2
2970 Hørsholm
Tlf. 4849 2050

Hørsholm Seniorråd 57

Har du 24 minutter?

Ring og
- Så har vi træningen til dig
book en gratis LOOP er fitness for helt almindelige mennesker. De
i træningscirklen er sammensat, så du
prøvetime på 16 maskiner
kommer hele kroppen igennem
på kun 24 minutter.
41 74 63 18
Mød op som du er og præcis hvornår du vil - og
glæd dig til effektiv træning i en
afslappet atmosfære.
LOOP Fitness Hørsholm, Usserød Kongevej 99, 2970 Hørsholm, tlf.: 41 74 63 18

Moderne klinik med en rolig atmosfære
- Vi gør det bedste for dine tænder!

Vi tilbyder alle former for
moderne tandbehandling
• Smertefri behandling
• Kroner & broer
• Rodbehandling
• Proteser

• Paradontosebehandling
• Implantatbehandling
• Kosmetisk tandpleje
• Plastfyldninger

Få en tandlæge med 20 års erfaring
- Hos os, er patienten i fokus!
Ring og book tid på tlf. 4586 1722

Hørsholm Midtpunkt 177, 1 • 2970 Hørsholm
Tlf. 4586 1722 • klinik@tandimidtpunkt.dk
www.tandimidtpunkt.dk
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Tandlæge Stig Sørensen
Tandlæge Lars Poulsen

Følg os på facebook

loopfitness.com

Er din bolig salgsklar, når du er
parat til at sælge?

BOOK
en uforpligtende
boligsnak på tlf:
2014 6239
Ring til mig allerede i dag på telefon 2014 6239 og få en uforpligtende snak om, hvordan du kan få den optimale pris og komme
godt videre, uanset om du vil sælge nu eller om 5 år.

Øresund

Susanne Søgaard | Indehaver, Cand. Merc.
Kontor: Lyngsø Allé 3, 2970 Hørsholm
susanne@minbolighandel.dk | www.minbolighandel.dk

KARLEBO MALEREN
Vi er dit malerfirma og sætter dine ønsker højt.
Med grundighed og kvalitet løser vi dine opgaver.

Kontakt os for
et uforpligtende
tilbud på dit
malerarbejde

• Indvendigt malerarbejde
• Udvendigt malerarbejde
• Renovering & Totalrenovering

 2882 0007
 malerne@mail.dk

Få styr på dine forsikringer
sammen med din lokale rådgiver
Ring til os …

GF Nordsjælland/Storkøbenhavn
Frederiksværksgade 7A · 3400 Hillerød · www. gf-kbh.dk · Tlf. 38 770 770
GF Nordsjælland/Storkøbenhavn tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
Hørsholm Seniorråd 59

Fleksible
transportmuligheder
Flextur

Flextur app

Som supplement til busserne kan man i Hørsholm
Kommune benytte Flextur. En Flextur er ikke som en
almindelig bustur. Med en Flextur kan du blive hentet
derhjemme, i svømmehallen, på rideskole, biblioteket
eller hvor som helst. Og du kan naturligvis også blive
kørt hjem igen.

Flexture kan bestilles på www.movia-trafik.dk/flextur.
Læs i øvrigt mere om tilbuddet på Movia’s hjemmeside. Flexture kan bestilles direkte fra mobilen med
den gratis app ”Flextur”. App’en kan hentes der, hvor
du plejer at hente dine apps. Du får 10% rabat ved
bestilling og betaling på internettet. Flexture kan også
bestilles på til. 7026 2727.

Alle kan benytte Flexture
Turen køres i taxa eller liftvogn, og du skal bestille den
minimum to timer før det tidspunkt, hvor du ønsker at
blive afhentet. En Flextur har ikke en fast køreplan eller
stoppested, for det er dig, der selv bestemmer. Turen
skal blot starte og slutte i en kommune, som tilbyder
Flexture.
Du kan se en oversigt over hvilke kommuner, der tilbyder Flexture på Movias hjemmeside. www.movia-trafik.
dk/flextur. Du vil ofte komme til at køre sammen med
andre, der også har bestilt en tur, men du betaler kun,
hvad der svarer til den direkte rute til din destination.

Flextrafik
Flextrafik er en kørselsordning som er målrettet
handicappede og bevægelseshæmmede, der ikke
kan benytte de offentlige transportmidler.
Ordningen varetages i Hørsholm Kommune
af Movia og omfatter kørsel til alle formål,
som fx besøg hos familie og venner, indkøb,
kulturelle aktiviteter samt kørsel til
og fra behandling.

Hvad koster en Flextur?
Grundtaksten er 24 kr. og dækker kørsel inden for de
første 10 kilometer. Herefter er taksten 6 kr. pr. kilometer. Børn under 12 år betaler halv takst på grundtakst
og ekstra kilometer, hvis de rejser alene. Ellers er det
fuld takst. Man kan ikke benytte klippekort, rejsekort
eller periodekort til Flextur.

OPTIKERBESØG I
DIN EGEN STUE
25 ÅRS ERFARING

Pris for
forrøve
Prins sp
hjemmesyesynsprøve

hjemm

KØRER PÅ HELE SJÆLLAND
Tidsbestilling tel. 70 26 26 20

kr. 350,-

. i even
300,- inkl
brilles pris

www.hjemmeoptikeren.dk
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Få foretaget synsprøve

kr. 650,-tuel og eventuelt brillekøb
i eget hjem

Foto: Movia / Ulrik Jantzen

Ordningen er kun for bevægelseshæmmede
For at blive medlem af kørselsordningen, skal du
være så svært bevægelseshæmmet, at de offentlige
trafikmidler ikke er en mulighed. Du skal enten være
kørestolsbruger eller være afhængig af et ganghjælpemiddel som fx en rollator. Du har ret til 104 ture årligt.
Medlemsskabet koster 300 kr. pr. 1. januar, og din udgift til selve turen består af en grundtakst og derefter
en takst pr. kørt kilometer.

Mere information
Du kan kontakte Center for Sundhed og Omsorg, sagsbehandlende terapeuter på tlf. 4849 3612, mandag-fredag kl. 9.00-13.00. For at få mere viden om kørsel til
behandlinger som læge, hospital med videre skal du
kontakte visitationen på tlf. 4849 3611, mandag-fredag
kl. 9.00-13.00 eller på mail: som-post@horsholm.dk

// KONTAKT:
Du kan også få mere information
på Movias hjemmeside:
www.moviatraﬁk.dk/ﬂextraﬁk

Humlebæk
Møbellakering
Professionel Sprøjtelakering
- Vi garanterer den bedste kvalitet
i enhver farve og glans.
Køkkenlåger og Skuffefronter, Garderobeskabe, Kommoder, Døre, Reoler, Borde,
Stole, Lamper, Senge, Møbler mm.
Foto: Movia / Ulrik Jantzen

Hækkeklipning Beskæring Planteopgaver
Raftehegn

Træfældning Belægningsopgaver

Bortkørsel af affald Rullegræs & så-græs

WWW.HUMLELAK.DK • TLF. 4915 1580

Ring på
Tlf. 2370 016
5
for et uforplig
tende tilbud

Have rydning Mosbekæmpelse
Se mere på www.gartnercarlsen.dk
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Frit
sygehusvalg
Som borger i Danmark har du frit sygehusvalg. Det vil sige,
at du frit kan vælge mellem alle offentlige sygehuse og
afdelinger i landet, når du skal undersøges, udredes eller
behandles.
Retten til frit sygehusvalg gælder også visse foreningsejede
specialsygehuse og klinikker.

Du skal have en henvisning
Hvis du ønsker at benytte dit frie sygehusvalg, skal du bede
din læge/speciallæge om at sende en henvisning til det
sygehus eller den afdeling, du ønsker at blive henvist til.
Din læge skal efterkomme dit ønske.

Retten gælder ikke…
Retten til frit sygehusvalg gælder ikke, hvis:
•

du bliver indlagt akut med en ambulance.
Her vil du blive bragt til det nærmeste sygehus,
der tager imod akutte patienter.

•

du har en diagnose, der kræver et særligt
specialiseret behandlingssted.

Du kan læse mere om frit sygehusvalg på:
www.sundhed.dk/borger/behandling-og-rettigheder/
sygehusvalg/frit-sygehusvalg/

Du skal som hovedregel selv betale transporten,
hvis du vælger et andet sygehus.

Illustration: Benedikte Cæcilie Holmager Hansen/Hjerteforeningen
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Vi finder det
HELT RIGTIGE
lånetilbud til dig
•

Favoritlån er en FULDSTÆNDIG GRATISsammenligningstjeneste af online lån.

•

Lån det ønskede beløb på få minutter.

•

Lån helt op til 400.000 kr.

•

Nem, hurtig og sikker låneproces

•

Alle de bedste og mest populære
lån på nettet samlet ét sted.

ANSØG NU!
Favoritlaan.dk

www.favoritlaan.dk
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Tækkemanden fra Gl. Holte
– giver dit tag nyt liv

Har du spørgsmål
angående regler,
byggeri eller
vedligehold af dit
stråtag, så ring til
os på 4016 2556.
Vi tilbyder
også ﬂotte,
stråtækte
foderbræt

Tækkemanden fra Gl. Holte
Sandbjergvej 10, 4
2970 Hørsholm
Tlf.: 4016 2656
E-mail: j@nusruﬀ.dk
Web: www.tække-mand.dk
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Niverøddyreklinik
DEN BEDSTE BEHANDLING AF DIT KÆLEDYR

DEN BEDSTE BEHANDLING
AF DIT KÆLEDYR
Vi forebygger og behandler sygdomme af
familiens kæledyr.
Klinikken har alt i moderne udstyr, som kan løse
langt de ﬂeste sygdomsproblemer.
Vi prioriterer at give os
god tid til at give dig alle
de nødvendige informationer og vi drøfter forskellige løsninger med dig,
så dit kæledyr kan få den
bedst mulig behandling.

Ring til os på tlf.

49 14 27 74

og bestil en tid eller hør
mere om hvad vi kan
gøre for dig.

Niverød Kongevej 5B • 2990 Nivå • Tlf. 49 14 27 74 • kontakt@niveroeddyreklinik.dk • www.niveroeddyreklinik.dk

Prince Advokater
Hos Prince Advokater lægger vi stor vægt på
det nære og langvarige klientforhold med gensidig tillid og forståelse.
- Effektiv sagsbehandling, hvor opnåelse af de bedste resultater er det vigtigste, men ikke uden hensyntagen til
omkostningerne.

Kontakt advokat Christina Prince for bistand med bl.a.
•
•
•
•

Dødsbohandling
Ægtepagter og gaver
Ejendomshandler
Erhvervsret/rådgivning

• Testamenter
• Lejeret – privat og erhverv
• Investering i fast ejendom

Prince Advokater | Rungstedvej 2, 2970 Hørsholm
Tlf. +45 3333 9010 | cp@advokatprince.dk | www.advokatprince.dk
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Rungsted Fysioterapi & Træning
Vi er klinikken der sætter dig i centrum med målrettet behandling og fokuseret træning.
Vi er en klinik der både arbejder under og uden for sygesikringen.

Har du problemer med hofter/knæ eller
ryggen kan vi tilbyde GLA:D træning
GLA:D står for Godt Liv med Artrose i Danmark. GLA:D er uddannelse og
træning for dig, der har slidgigt (artrose) i hofter eller knæ. Du lærer at træne
og håndtere dine smerter. Vi tilbyder et indledende forløb med undersøgelse
og test, samt teori og undervisning omkring artrose i hofte og knæ.
Vi behandler og genoptræner idrætsskader og vi kan hjælpe dig med din
inkontinens med træning. Vi tilbyder træning i små hold også for dig med
neurologiske udfordringer. Vi laver indlægssåler til hverdag og sport
- HUSK! Det er aldrig for sent at komme i gang.

Rungstedvej 77 • 2960 Rungsted Kyst
Tlf: 23 45 14 45 • info@rungstedfysioterapi.dk
www.rungstedfysioterapi.dk

BoligOne Plesner Davidsen
Hørsholm, Kokkedal, Vedbæk & Rungsted
Moderne ejendomshandel med gammeldags service.
Specialister i downsizing (fra stort til småt).

”Personligt, lokalt
& uafhængigt”
+45 4086 3242
Boligone.dk/apd
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www.sky-media.dk

Medicinsamtaler
- til dig med en
kronisk lidelse
Vi tilbyder en årlig compliance-samtale til personer, der
har fået et lægemiddel i mere
end 12 måneder mod en kronisk lidelse. Samtalen handler om, hvordan det går med
indtagelsen af medicinen, om
dens virkning, eventuelle bivirkninger og om der er andre
udfordringer.

Inﬂuenzavaccination?

- Få den gratis hos os såfremt du:
• Er over 65 år
• Førtidspensionist
• Lider af visse kroniske sygdomme såsom astma eller
diabetes, eller har medfødt eller erhvervet immundefekt
• Lider af svær overvægt (BMI>40)
• Lider af kronisk lever- og nyresvigt, hjerte-kar-sygdomme

Til de personer, der har fået
en helt ny diagnose inden for
seks måneder og derfor er startet med et et nyt lægemiddel,
tilbyder vi også en samtale.
Vi taler bivirkninger, hvordan
medicinen skal tages og andre
ting, man skal være opmærksom på.

Vil du have en fagpersons
mening om:
•
•
•
•

Vitaminer og mineraler
Sårbehandling
Problemhud
Ferieråd

Så kom ind og få individuel vejledning.

Gode parkeringsmuligheder

Tlf. 45 86 00 23

www.hoersholm-apotek.dk

Hørsholm Apotek

