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I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer ude i foreningerne og 

med en Frivilligfest. Det giver gode muligheder for at netværke og lære hinanden at 

kende på kryds og tværs. Det håber vi, at rigtig mange vil benytte sig af.  

 

Åbent Hus-arrangementerne er Sorø Byråds politikere blevet særligt opfordret til 

at besøge, fordi det er en god anledning for dem til at komme i dialog med de frivillige 

og anerkende det frivillige arbejde. Politikerne har derfor ventet spændt på dette her 

katalog, så de kan planlægge, hvilke foreninger de vil besøge. 

 

På de følgende sider er der først en tidsplan for Åbent Hus-arrangementerne og derefter 

hver forenings invitation med oplysninger om, hvad foreningen byder på, samt hvor og 

hvornår det foregår. 

 

Vi håber at Åbent Hus-arrangementerne også vil lede nye frivillige og/eller medlemmer 

til foreningerne. 

 

Frivilligfesten har Byrådet også fået en særlig opfordring til at deltage i. Som en 

helt speciel måde at takke alle frivillige for deres indsats, stiller politikere og chefer 

fra Sorø Kommune op til også selv at gøre noget frivilligt arbejde. Deres opgave bliver 

at stå for serveringen ved Frivilligfesten. På den måde bliver der også ved festen 

god mulighed for dialog mellem de frivillige og politikerne. 

 

Frivilligfesten er fredag den 25. september kl. 18 i Filadelfias festsal Dianalund.  

Det er gratis at deltage og alle frivillige er velkomne. Det er dog nødvendigt at tilmelde 

sig. Vi har fået mange tilmeldinger, men vi har plads til flere. Tilmelding efter først til 

mølle og senest onsdag d. 16. september på info@frivilligcenter-soroe.dk. 

 

Program for Frivilligfesten 

Kl. 18.00 Velkomstdrinks og tale v. Borgmester Gert Jørgensen 

Kl. 18.30  Noget godt at spise og drikke, tid til at hygge, snakke, netværke… 

               Maden leverer Henrik Slagter 

Kl. 20.00  Poema underholder med sang og musik 

Kl. 20.30 Kaffe og kage 

Kl. 21.00 Festen slutter 

 
Vi glæder os meget til at fejre frivilligheden med jer 

Festlige hilsner fra 

Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK 

Velkommen til Frivillig Fredag 2015 
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  Invitation nr. 

lørdag 12/9   

kl 11-14 Aktiviteten Stenlille 9 

tirsdag 15/9   

kl 12 Dianalund Menighedspleje 4 

mandag 21/9   

kl 17-19 Kirkens Korshærs lysfabrik, Dianalund 6 

tirsdag 22/9   

kl. 9-12 Kirkens Korshærs lysfabrik, Dianalund 6 

kl. 15-17 AFRIKASTRIK, Dianalund 3 

kl. 15-17 Stenlille Kulturhus 5 

onsdag 23/9   

kl 9-12 Kirkens Korshærs lysfabrik, Dianalund 6 

kl 14-16 HolbergCentrets Venner, Sorø 2 

kl 15-17.30 Orangeriet og Lokalrådet, Ruds Vedby 16 

kl. 16.45–18.15 De grønne pigespejdere, Dianalund  8 

kl. 19-21 Dianalund Skakklub 7 

kl.19-21 Hjernesagen i Sorø kommune, Sorø 12 

kl 19.30 Sorø og Omegns Folkedanserforening 13 

torsdag 24/9   

kl 9-12 Kirkens Korshærs lysfabrik, Dianalund 6 

kl 13–17 Kirkens Korshær Møbelgenbrug,Dianal.            15 

kl 14-16 Hjerneskadeforeningen, Sorø 10 

kl 14-19 Munkebjergby borgerforening 14 

kl 17-19 Kirkens Korshærs lysfabrik, Dianalund 6 

fredag 25/9   

kl. 13-16 Haverefugiet, Sorø 11 

kl. 16.30-17.30 Sorø Balletforening 1 

lørdag 26/9   

kl 13-18 Ruds Vedbys Historie 17 

Åbent Hus-arrangementerne 
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Invitationerne til Åbent Hus 

2. HolbergCentrets Venner 

 

HolbergCentrets Venner inviterer til 

Åbent Hus onsdag 23.09.15 kl 14-16 

i cafeen på HolbergCentret  

Holbergsvej 18, Sorø 

 

Vi byder på et “syngmed” program 

med Rosa Madsen på harmonika 

samt kaffe og kage.  

3. AFRIKASTRIK 

 

AFRIKASTRIK holder ”Åbenthus”  

tirsdag den 22. september kl 15-17  

i Degneparken, Dianalund. 

Det er et åbent fællesskab hvor alle kan være 
med. Mange strikker og syr. 

Der sendes nødhjælp til 
Burundi, Rwanda, Letland og Polen 

og enkelte gange til Ghana og Tailand. 

Modtagere er børn, familier og institutioner. 

1. Sorø Balletforening 

4. Dianalund Menighedspleje 

 

Dianalund Menighedspleje har åbent i 

MandeCafeen  

tirsdag den 15. september kl.12 

i Borgerhuset i Dianalund. 

5. Stenlille Kulturhus 

 

Om tirsdagen den 22. september 

er der åbent hus kl. 15-17 til 

bogcafe, kunstudstilling og lokalarkiv 

Stenlille Kulturhus, Hovedgaden 37 

6. Kirkens Korshærs lysfabrik 

 
Kirkens Korshærs lysfabrik på Bakkevej 13, Dianalund, vil meget gerne modtage gæster 

tirsdag, onsdag og torsdag den 22., 23. og 24. september fra kl. 9 til kl. 12.  

Endvidere holder vi åbent mandag den 21. og torsdag den 24. kl. 17-19. 

7. Dianalund Skakklub 

 
Dianalund Skakklub holder åbent hus onsdag den 23. september kl. 19 til 21. 

Det foregår i Borgerhuset (lokale 9) og der vil være mulighed for at  

spille skak og høre om klubben og dens aktiviteter. 
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9. Aktiviteten Stenlille 

 

Aktiviteten 

holder 

Åbent hus 
lørdag den 12.september kl. 11 – 14 

 

Arbejdende værksteder med alt muligt.  

Mulighed for at købe de udstillede varer. 

billard - modeljernbane – data lære 

underholdning af ”Folkedanserholdet” 

og af ”Stolemotionsholdet” 
 

Vi har sandwich – øl – vin – vand – kaffe – te 

og brød og alt er gratis denne dag 
 

Tag familie, naboer og venner med. 

Vi glæder os til at se jer. 
 

Brugerrådet v/Lis Christiansen tlf: 25 77 05 30  

 
 
 
 
________________________________________________       
Vi bor Hovedgaden 60 B, indgang fra Sneppevej 

10. Hjerneskadeforeningen 

11. Haverefugiet 
 

Haverefugiet har udvidet studiebesøgsdag fredag den 25. september kl. 13.00-16.00  

Program: 

Kl. 13.00: Fire års arbejde i Haverefugiet med det Sociale Entreprenørskab. Skabelsen af nært 

og fjernt netværk. Samarbejde på tværs af civilsamfund, erhverv og kommune. Snublesten og 

trædesten i det sociale entreprenørskab.    

Kl. 14.00: Guidet gåtur i Horsebøg Skov: Natures betydning i rehabiliteringen af arbejdsbetin-

get stress. 

 
Haverefugiet, Smedevej 66, 4180 Sorø, Tlf.: 57 83 53 82, Mobil: 23 73 47 11, mail: info@haverefugiet.dk, www.haverefugiet.dk  

8. De grønne pigespejdere 
 

Onsdag, d. 23. september kl. 16.45–18.15 holder vi Åbent hus med  

Spejdermøde i Spejderhytten, Holbergsvej 49, Dianalund, 

for aldersgruppen 0-4. skoleår. 
 

Kom og deltag i et “Spire og Grønsmutte” spejdermøde og 

se hvad Glade– Friske- Grønne- spejderpiger bl.a. laver. 
 

Vi udfordrer og udvikler pigerne gennem leg og sjov,  

spejderaktiviteter, der bygger på “learning by doing” 
 

Spejderhilsen Lederne v/ Stinne Pedersen, Dianalund.    Tlf.: 4097 5084. 
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12. Hjernesagen i Sorø kommune 
 

Hjernesagen i Sorø kommune vil være glade for at møde jer ved åbent hus arrangement i uge 39. 

Vi mødes onsdag aften kl.19 - 21 på Værkerne i Sorø, Frederiksvej 27, 4180 Sorø. 

Vi er en forening, hvor personer, som er ramt af en hjerneskade efter en blodprop eller en blødning i 

hjernen, samt deres pårørende, kan mødes. 

Vi arbejder lige nu på, at få besøg af en foredragsholder denne aften, men har det ikke helt på plads. 

Du er meget velkommen, også hvis du ikke er ramt eller pårørende. Måske kender du nogen som er 

ramt eller er bare nysgerrig. 

Hjernesagen giver en kop kaffe/te og en bid brød/kage. 

Se evt. mere om vores forening på: www.hjernesagen.dk  

eller kontakt Susan Nilsson susan.nilsson@yahoo.dk  

13. Sorø og Omegns 

Folkedanserforening 
 

Sorø og Omegns Folkedanserforening inviterer 
alle interesserede til åbent hus arrangement til vor 

almindelige øveaften den 23. september 2015 kl. 19.30 
i Samlingssalen på Borgerskolen. 

 
Foreningen sørger for kaffe og kage til vore gæster i pausen.  

14. 

Munkebjergby Borgerforening 
 

Vi holder åbent hus i 

Munkebjergby borgerforening 

torsdag d. 24-09-2015 kl. 14-19. 
 

Vi har åbent i naturklubben, mosteriet, 

øllauget og smedien. 
 

Det foregår ved Børnehuset 

Veddevej 19, 4190 munkebjergby. 
 

Man kan evt. kontakte os på mail: 

45flemming@gmail.dk 

15. Kirkens Korshær 

Møbelgenbrug 

 

Vi inviterer til Åbent Hus i vores butik  

torsdag den 24/9-2015 kl. 13–17 

Industri Vest 21, Dianalund. 

16. Orangeriet og Lokalrådet 
 

Vi holder åbent fra kl 15 til 17.30 

onsdag den 23. september i Orangeriet 

Hovsøvej 5, 4291 Ruds Vedby 

(ved Vedbygaard) 
 

Vi fortæller om aktiviteter  

i lokalrådet og i orangeriet  

og serverer lidt til mund og hals. 
 

Arr.: Lokalrådet og Orangeriet 

17. Ruds Vedbys Historie 

http://www.hjernesagen.dk/
mailto:susan.nilsson@yahoo.dk
mailto:45flemming@gmail.dk

