
Seniorrådet i Hørsholm orienterer
Seniorrådets hjemmeside: www.seniorraad.horsholm.dk 
Facebook: Hørsholm Seniorråd

Hørsholm SeniorRådgivning
Vi holder sommerferie til tirsdag den 18. august 2020 

for personligt besøg på Selmersbo

Du kan fortsat ringe på telefon 45 86 11 17
eller sende en mail til hsr.uk@mail.tele.dk - så vil vi kontakte dig.

Tøv ikke med at kontakte os, vi er der også i sommerferien!

Pas godt på hinanden til vi igen kan omgås hinanden på en normal måde.

Se eventuelt mere på 

www.hørsholmseniorrådgivning.dk

NB: På grund af Covid-19 har mange ting ikke kunnet
gennemføres som normalt. Se derfor på det enkelte
aktivitetscenters hjemmeside eller kontakt aktivitetscentret.

Aktuelle arrangementer
Selmersbo - www.selmersbo.dk eller 48494300
Morgenkaffe m. morgenbrød alle torsdage i august kl. 9.30
Pris: 20 kr. Tilmelding nødvendig på 48494300.
Kom og hyg dig med morgenfriske damer og herrer. Tag måske et spil
billard bagefter.
Frokost hver tirsdag - vi spiser frokost sammen kl. 12.
Smørrebrød 15 kr. pr. stk. Bestil og betal torsdagen før.
Bankospil mandag 17. august kl. 13-15. Kaffe, kage og 3 plader i alt 50 kr.
Husk tilmelding hurtigst muligt på 48494300.
Quizz Tirsdag 25. august kl. 13. Pris: 20 kr.
Kom og få en hyggelig eftermiddag, hvor vi quizzer.
Tilmelding til kontoret. Først til mølle.
Jazz i Selmersbo mandag 31. august kl. 18 - GRATIS.
Tag hyggemad med og nyd dejlig jazzmusik.

Aktivitetscentret Sophielund - www.sophielund.horsholm.dk
Aktivitetscentret Sophielund er for alle pensionister og efterlønsmodtagere i 
Hørsholm Kommune. Du er velkommen til at kikke indenfor til aktiviteter, spisning 
eller andre arrangementer. Se også Sophienyt-bladet, som du kan få tilsendt på 
mail, send din mailadresse til: sophielund@horsholm.dk

Louiselund - www.louiselund.horsholm.dk

Breelteparken - www.breelteparken.horsholm.dk

Margrethelund - www.margrethelund.horsholm.dk

Hørsholm Senior Idræt - www.hsid.dk
Mail: kontakt@hsid.dk eller 20746661

Advokatvagten - Hørsholm bibliotek
Torsdag 6. og 20. august kl. 16.30-18.00, lokale Ewald, 1. sal.

Opfriskningskursus 
for erfarne bilister
Mandag den 24. august kl. 13.30-15.30 
i Selmersbo, Selmersvej (introduktionsmøde)

Tilmelding:
Verner Knudsen vkhorsholmseniorraad@gmail.com eller
Finn Rolf Jacobsen frjhorsholmseniorraad@gmail.com

Seniorrådet afholder et opfriskningskursus for seniorer. Kurset består af introduk-
tionsmødet + et teorikursus og én køretime. Teori består af 3 gange teori - hver 
med 2 lektioner. Køretime i egen bil.

Vi har indgået en aftale med en kørelærer om en samlet “pakke”- derfor er prisen 
meget favorabel: 550 kr. for teori og én køretime.

På introduktionsmødet registrerer du dig og betaler 550 kr. (Der kan kun betales 
med mobil pay eller kontant).

Hvorfor egentlig afholde et sådan kursus? 
Det gør vi, fordi der gennem tiden er foretaget så mange ændringer i færdselsloven,
siden vi seniorer � k kørekort. Derfor tror vi, at mange vil kunne beholde kørekortet 
længere og samtidig fortsat være en sikker bilist i tra� kken.

Tilmeld dig 
allerede nu til 

introduktionsmødet, 
som er gratis. 

Her vil kørelæreren 
informere mere 
om selve kurset.

Hørsholm Senior Idræt (HSI) er en 
idrætsforening målrettet alle over 55 
år. Foreningen startede i 1996 med 4 
hold, og i år er der 33 idræts-hold og 
600 medlemmer. 
Foreningen drives udelukkende af fri-
villige, og ingen får løn. Årsagen til den 
store succes er bl.a., at aktiviteterne 
er tilpasset seniorer på forskellige 
niveauer. 
Kommunens lokaler kan udnyttes op-
timalt, fordi seniorer er mere fleksible 
på tidspunkter, hvor andre skal passe 
skole og arbejde. 

Når man vil deltage, melder man sig 
blot ind og betaler sin kontingent, 
derefter kan man deltage i alle de 
aktiviteter, som man har lyst til. MEN, 
som formand Anker Blauenfeldt siger: 

der er mange hold, der er fuldt book-
ede, og der kan være ventelister. Vi vil 
gerne starte flere hold, men vi kan ikke 
få lokaler, og det sætter en begræns-
ning.  

Aktiviteterne går lige fra gymnastik, 
badminton til cykling og Motion i na-
turen. (Se hjemmesiden www.hsid.dk) 

Der er skrevet og sagt meget om 
motion, fordi det er så vigtigt for 
vores krop - ikke mindst lunger, 
hjerte, knogler og mobilitet. Selv 
lidt motion giver en mærkbar effekt! 

Det skal for en ordens skyld nævnes, 
at der er flere foreninger i Hørsholm, 
der har motion på programmet, og det 
har aktivitetscentrene også. 

I Hørsholm Kommune har vi mange ressourcestærke ældre borgere, der aktivt 
bidrager til at skabe et levende lokalsamfund. Langt de � este ældre i Hørsholm er 
aktive og sunde. Hørsholms borgere har den tredje højeste middellevealder i hele 
landet. Byens mange ældre er en ressource, der bidrager til at skabe værdifulde 
fællesskaber i byen. Med de mange friske ældre er der grundlag for et udbytterigt 
samvær mellem børn og ældre – til gensidig glæde for alle.

Hørsholm Seniorråd vil arbejde for, at der gives mulighed for, at vi alle kan deltage i 
en eller anden grad af fysisk aktivitet - tilpasset alder og den enkeltes formåen.  
Sundhedsstyrelsen har lige udgivet en publikation: Forebyggelse og sundheds-
fremme til ældre. Her er konkrete forslag og anbefalinger til, hvordan kommunen kan 
arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse til ældre borgere. 

www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyggelse-og-sundhedsfremme-til-aeldre 

Blandt otte forebyggelsesområder nævnes Fysisk Aktivitet.

Ældre er mere udsatte for tab af funktionsevne end andre aldersgrupper. Det er 
derfor særlig vigtigt for ældre, at vedligeholde kroppens bevægelighed, kondition 
og balanceevne. Fysisk aktivitet kan også betyde, at man er en del af et socialt 
fælleskab. Derfor er det så vigtigt, at også ældre indtænkes i de nye indsatsområder 
for idræt og motion i Hørsholmstrategien. Men strategien er ikke nok, den skal også 
føres ud i livet. Partnerskab og medborgerskab: Flere fællesskaber på tværs af 
generationer.

Lisbet Schmølker

Husk at få 
MOTION

Et skriv fra formanden


