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

Er du fyldt 55 år og bor i Hørsholm Kommune, 
kan du få råd og vejledning eller blot en snak.

Fortroligt - Personligt - Gratis
1. Du � nder Hørsholm Seniorrådgivning på 

Selmersbo tirsdag og torsdag ml. kl. 10 - 11

2. Du kan ringe på 4586 1117 eller

3. Du kan sende en mail til: 
hsr.uk@mail.tele.dk

4. Se mere på www.hørsholmseniorrådgivning.dk

Hørsholm 
SeniorRådgivning
Vi er igen tilbage efter 
sommerferie og klar tirsdag 
og torsdag for personlig 
besøg på Selmersbo.

Ved personlig møde vil vi 
overholde regler for afstand 
og afspritning. 

Se eventuelt mere på: 
hørsholmseniorrådgivning.dk

NB: På grund af Covid-19 kan mange arrangementer ikke 
gennemføres som normalt. Foreninger og aktiviteter vil 
starte op, men med visse begrænsninger.
Gå derfor ind på deres hjemmeside og få sidste nyt.

Aktuelle arrangementer
Selmersbo - www.selmersbo.dk eller 48494300
Mini-Brunch hver fredag kl. 9.30. Pris: 20 kr. 
Morgenfriske damer og herrer kom og få et friskbagt rundstykke med 
ost og marmelade og 2 kopper kaffe. Tilmelding nødvendig 48494300.

Frokost hver tirsdag kl.12. Pris: 15 kr. pr. håndmad.
Vi spiser, hygger, snakker og ikke mindst grinet sammen.
Bestilling af frokost og betaling senest fredagen før.

IT - hjælp hver torsdag kl. 10-12. Kom og få løst dine IT-problemer.
NB: Vi bruger visir, og du er velkommen til at bruge mundbind. 
Medbring dit IT udstyr.

Dameklubben drop in eftermiddagshygge hver torsdag kl. 13.00 - 15.30. 
GRATIS. Vi mødes for at strikke, sy og sludre om, hvad der sker omkring os. 
Alle er velkommen.

Bankospil mandag 19. oktober kl. 13. Kom og deltag i vores hyggelige 
bankospil. Kaffe, kage og 3 plader 50 kr. Reduceret antal deltagere. 
Husk tilmelding.

Quizz tirsdag 27. oktober kl. 13. Pris: 20 kr. inkl. Kaffe og kage. 
Kom og få en hyggelig eftermiddag, hvor vi stiller spørgsmålene, og I svarer. 
Tilmelding enkeltvis eller hold på 4 personer. 
Tilmelding nødvendig 48494300.

Jazz i Selmersbo onsdag 26. oktober kl. 18.00 - 21.30

Herrehjørnet fredag i ulige uger kl. 12.30 - 14.00. 
Pris: 20 kr. Kun for herrer - og vi hygger os.

Aktivitetscentret Sophielund - www.sophielund.horsholm.dk
Aktivitetscentret Sophielund er for alle pensionister og efterlønnere i Hørsholm 
Kommune. Du er velkommen til at kigge 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 1. og 29. oktober kl. 16.30-18.00, 1. sal lokale Ewald

Hvis du er interesseret i et opfriskningskursus 
i løbet af efteråret, kan du tilmelde dig på mail: 
vkhorsholmseniorraad@gmail.com 
Kurset består af 3 x 2 lektioner 
teoriundervisning og en 
køretime i egen bil med en 
kørelærer. Pris ialt: 550 kr. 
Der ligger brochurer til 
venstre ved indgangen 
til biblioteket.

Stor interesse for ”Opfrisknings-
kurset for erfarne bilister” 
- derfor fortsætter vi
Hvis du er interesseret i et opfriskningskursus 
i løbet af efteråret, kan du tilmelde dig på mail: 
vkhorsholmseniorraad@gmail.com 

Fra 1. oktober kan man blive vaccine-
ret mod in� uenza og lungebetændelse 
(pneumokokvaccination). Vaccinationen 
mod lungebetændelse er virksom i ca. 
5 år. Man kan få begge vaccinationer 
samtidig.

Sundhedsmyndighederne anbefaler 
vaccination mod in� uenza, som især 
ældre kan blive meget syge af og med 
risiko for følgesygdomme, bl.a. lungebe-
tændelse. I år er der yderligere en grund 

Alternativ til sommerudfl ugten
Den årlige sommerud� ugt for senio-
rer har i år ikke været muligt på grund 
af COVID-19, men vi er i gang med et 

alternativt arrangement, som bliver her i 
efteråret. Der vil blive informeret her på 
siden den 28. oktober. 

Nu får vi 2 nye plejehjem 
i Hørsholm
På mødet 17.9.2020 i Miljø-og Plan-
udvalget blev det besluttet at indhente 
en foroffentlighed før udarbejdelsen 
af et planforslag til et Friplejehjem Ved 
Klædebo.

Der er et klart � ertal i Kommunalbesty-
relsen for 2 plejehjem, og med en lang 
venteliste til en plejehjemsplads haster 
det med at få bygget det første pleje-

hjem. Hvis kommunen er indstillet på 
det, og det tror vi, kan det gå hurtigt.

Der ligger et projekt fra en privat inve-
stor. Det ser smukt ud og vil forskønne 
området. Det er lige nu et erhvervsområ-
de, som skal ændres til et boligområde.
Seniorrådet er meget tilfreds med be-
slutningen og ser frem til, at det første
plejehjem kan tages i brug.

Det er gratis 
for alle på 
65 år og 
derover

Det er særlig vigtigt 
at blive vaccineret 
mod infl uenza i år

tændelse. I år er der yderligere en grund 

NB: En fremskrivning  fra Danmarks Statistik af 80+ årige i Hørsholm vil stige 
fra 2025 personer til 2998 i perioden til 2030.

til at blive vaccineret, da symptomerne 
på in� uenza og Covid -19 ligner hinan-
den. 

Fra 1. oktober kan du få vaccinationer-
ne på apoteket i Hørsholm Midtpunkt 
(du skal ikke bestille tid, du møder bare 
op), eller du kan få vaccinationerne hos 
din læge. Husk at medbringe dit gule 
sundhedskort.


