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Siden 2003 har jeg været et glad medlem af Søllerød 
Senior Sport. Og siden 2005 har jeg været en tilfreds 
formand af samme forening. Ja, det har faktisk været mit 
hjertebarn vil min familie sige.  
Og dette hjertebarn er vokset og har udviklet sig gennem 
de mange år. Fra 2004 hvor vi var ca. 90 medlemmer er vi 
nu 230 medlemmer. Nogen melder sig ud hvert år, men 
mange melder sig heldigvis ind. Hvad årsagen til at man 
melder sig ud er, ved vi ikke. Men vi ville faktisk gerne 
vide det.  
I 2004 var der 4 aktiviteter i foreningen, nu er der ca.16. 
 
INSTRUKTØRER OG AKTIVITETER 
Vores dygtige instruktører Martin, Anne, Rikke, Susanne 
og Dorte har helt styr på henholdsvis 
Boldspil af forskellig art, Gymnastik, Yoga og Svømning. 
Og da vi ikke har hørt andet, regner vi med og håber at 
alle 5 fortsætter til september, når den nye sæson 
starter. 
Desuden har vi aktiviteter uden instruktør: 
Stavgang (hvor jeg hører at Jørgen er savnet), Bordtennis, 
Patchwork, Bridge og Kroket.   
De sidste 5 aktiviteter er under mottoet ” de mere 
dygtige lærer de mindre dygtige ”og det er jo et fint 
udgangspunkt.  



 
Vi vil gerne have flere aktiviteter, og er der gode ideer 
blandt medlemmerne, så kom endelig frem med dem, og 
vi vil undersøge, om det kan lade sig gøre.  
 
Sommeraktiviteter 
Naturligvis har vi sommeraktiviteter i år, som vi plejer 
hvert år.  
Følgende aktiviteter har tilmeldte nok: 
Boldspil og Gymnastik. Yoga og Svømning var der ikke 
nok interesse for.   
 
Sommerudflugter 
Vi havde 4 gode, velbesøgte udflugter sidste år til Esrum 
Kloster, Nexelø, Rude Skov efterfulgt af frokost i Margit 
og Hans have og Næsseslottet. 
Der kommer naturligvis også gode ture på programmet i 
år. Afhængig af om der kommer tilmeldinger nok vil de 
blive gennemført. 
Vores fremragende næstformand Henning Adsersen vil 
lidt senere røbe hvilke udflugter der kommer på 
programmet 
 
Vandreferie i Udlandet 
Vi havde 2 ture i 2018 til Sydfrankrig. Til den lille by Axat, 
hvor vi gik smukke ture, spiste herlig mad og drak rigeligt 
med lokal vin. En fin oplevelse hos et gæstfrit værtspar. 



I år går turen til Madeira i september og det skal nok også 
blive både smukt og godt.  
Der er ikke 2 ture i år, da der ikke var interesserede nok 
for juni-turen. 
 
Foredragsrække 
Vores planer om at lave en række foredrag af forskellig 
art, er nu blevet en realitet.  
Vi har haft 2 aftener med succes og fortsætter igen til 
efteråret. 
 Er der nogen af vores medlemmer der brænder inde med 
et emne, som de kunne tænke sig at videregive til os, så 
henvend jer til Henning Adsersen, og han vil arrangere 
det.  
Foredraget kombineres med kaffedrikning, så vi får altså 
både viden og social hygge med i købet.  
 
Persondataloven 
Støder man på alle vegne, og på vores hjemmeside vil 
man kunne læse, hvordan vi har udformet den.  
 
 
Hjemmesiden 
Vores webmaster er trådt tilbage efter mange års tro 
tjeneste, og som ny webmaster er Dan Grønhøj trådt til. 
Vi ønsker Dan hjertelig velkommen og håber han 
ligeledes bliver ved i mange år.  



 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen som I kan se billeder af på hjemmesiden gør 
et stort stykke arbejde for at få foreningen til at fungere 
og finde på nye aktiviteter og sociale oplevelser. 
Jeg takker bestyrelsen for godt samarbejde.  
Og jeg takker for de 14 år, der er gået, siden jeg i 2005 
blev valgt til formand. Jeg går af nu, men jeg vil savne mit 
hjertebarn.  
 
Ny sæson 
Starter som vanlig 1. september og tilmelding vil ske på 
hjemmesiden www.sollerodsenior.dk  
 
God sommerferie og nyd de 4 måneder enten med 
sommeraktiviteter eller i liggestolen. 
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