
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 Sel-

mersbo 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
Har du brug for hjælp til Forskuds-
opgørelsen for 2021 kan vi bistå dig. 
(Kommer i Tast-Selv 20. november)

Kom ind på Selmersbo eller 
ring til os på 45 86 11 17. 

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

Se eventuelt mere på: 
hørsholmseniorrådgivning.dk

Aktuelle arrangementer
Selmersbo - www.selmersbo.dk eller 48494300

De nyeste restriktioner vedrørende Covid-19 medfører, at alle aktiviteter 
på Selmersbo med mere end 10 deltagere er aflyst. 

Aktiviteter med mindre end 10 deltagere søges opretholdt. 

Følg med på hjemmesiden www.selmersbo.dk. 

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

Gudstjeneste onsdag 11. november kl. 13.30-14.30.
Der serveres kaffe og kage efter gudstjenesten.

Månedens Film mandag 16. november kl. 14-16.
Pris: 30 kr. Der serveres kaffe og kage.

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 12. og 26. november og 10. december 
kl. 16.30-18.00, 1. sal lokale Ewald

Formandens ord 
Så kom vi til november, og dermed 
også den sidste Seniorside i 2020 
OG SÅ er det tid til at tænke på 
julegaver!

Jeg synes, at alle ansatte på 
ældreområdet skulle ønske sig den 
nys udkomne bog af May Bjerre 
Eiby: Omsorgsmanifestet! En meget 
velomtalt og rost bog.

Bogen er uundværlig læsning for 
alle, der har berøring med sårbare 
ældre. Uanset om du er pårørende, 
medarbejder eller beslutningstager, 
viser Omsorgsmanifestet en kærlig, 
ambitiøs og visionær vej i ældre-
plejen. 

Nytænkning behøver ikke koste 
penge, men ja NYTÆNKNING!
• Hvordan tiltrækker og fastholder vi 

de dygtige, kærlige og engagere-
de medarbejdere?

• Hvordan skabes et værdigt, 
omsorgsfuldt og nærværende liv?

• Hvordan kan fokus holdes på de 
ældre og sårbare – dem som der 
skal tages vare på?

Og så har jeg kun at ønske en glæ-
delig jul, med mange ønsker om et 
værdigt 2021 for alle!

Lisbet Schmølker
Formand

Næste seniorside udkommer 30. december

Vi bliver nødt til at have mere fokus 
på de ældre, og specielt de enlige
Vi bliver nødt til at have mere fokus 
på de ældre, og specielt de enli-
ge. Da regeringen i marts lukkede 
Danmark ned, var der vist ingen, der 
troede, at det skulle blive så slemt. 
Der er mange enlige, og mange af 
dem bliver også ensomme.

Når mennesker ikke kan være 
sammen til fælles arrangementer 
som motion, dans, banko, kaffeklub-
ber, kortspil og meget andet, er de 
afskåret fra et socialt samvær, og 
mange af dem risikerer ensomhed 
og isolation.

Det ser ud, som om regeringen 
helt har glemt de ældre. Samfun-

det har stor forståelse for børn og 
børnefamilier. I søndags, hvor � re 
ministre fra regeringen afholdt pres-
semøde om Covid-19, talte de om 
børn og unge, der var ensomme, og 
hvor svært det var for dem. 
De ældre blev dårlig nævnt.

Plejehjemsbeboere og de, der får 
hjemmehjælp, har en jævnlig kontakt 
med andre mennesker. Mens enlige i 
eget hjem uden daglig social kon-
takt helt er overladt til sig selv - dem 
svigter vi.

Hvis ikke samfundet hurtigt tager 
ansvar, vil vi se et svigt af den ældre 
generation. Seniorrådet er bekymret.

Sommerudflugten for seniorer som 
arrangeres i samarbejde med Hørs-
holm Kommune kunne ikke afholdes 
på grund af Covid-19. I stedet afhol-
des et frokostarrangement forskelli-
ge steder i Hørsholm, og man sidder 
ved små borde.

Seniorrådet har solgt 440 billetter i 
sidste uge, og interessen for delta-
gelse har været overvældende.

Der er få billetter tilbage, og de 
kan købes på Selmersbo, Selmers-
vej 13 indtil den 30. oktober.

Arrangementerne er den 2., 3. 
og 4. november kl. 12.30 i følgende 
lokale restauranter: Lerbækgård, 

Rungsted Kro, The Captain, Riva Bi-
stro & Bar og Karen Blixen (Madam 
Carlsen).

Prisen er 50 kr. pr. billet.

Årets ”Seniorudfl ugt” 2020 bliver pga. 
Covid-19 i stedet et frokostarrangement
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BEMÆRK: 

De nye tiltag fra 

regeringen får ingen 

indflydelse på frokost-

arrangementerne, da 

alle sidder ved 

små borde.


