Oversigt over stande
På torvet

(1, 2, 3)
Natur og bæredygtighed – hvad kan du gøre?
Hør, hvordan kommunen arbejder med natur og bæredygtighed, og få idéer til
hvad du selv kan gøre af grønne tiltag som borger.
Fra idé til aktivitet
Og hør, hvordan du som frivillig eller forening kan samarbejde med
kommunen om at få dine gode idéer til at blive til virkelighed.
Repræsentanter fra kommunens fagcentre Teknik, Miljø & Drift
og Byråd & Kultur, Sorø Lokalråd, Danmarks Naturfredningsforening, Sorø
Roklub og Sorø BC Mountainbike.

(4)
Sund i Sorø
Hør om blandt andet farfar-fodbold og FC Prostata. Eller få en snak om at
ændre vaner og opnå en sundere livsstil, så du får mere energi og overskud
i hverdagen.
Kl. 14.30-15.00 Samtale mellem direktør for Hjerneskadeforeningen
Vestsjælland, Morten Lorentzen, og leder af Sorø Sundhedscenter, Morten
Helmer om ny strategiplan.
Sorø Sundhedscenter, Julemærkehjemmet og Professionshøjskolen Absalon.

(5)
Hold din hjerne i gang - i fællesskab med andre
Vi leverer god information til pårørende med hjerneskaderamte, godt humør
og fællessang. Vi tager også gerne en dialog med andre patientorganisationer, professionelle med sundhedsarbejde og politikere.
Frivillige og bestyrelsesmedlemmer fra Hjerneskadeforeningen.

(6, 7)
Bæredygtigt handicap
Mærk, hvordan det er at være synshandicappet ved at tage en tur på vores
særlige bane og få viden om tiltag for handicappede – før, nu og i fremtiden.
Formand og næstformand for Handicaprådet.

(8, 9)
Ungeteltet
Ung med de unge. Brætspilcafé med slush ice, kunst-workshop,
rejseforedrag og omvisning på Sorø Akademi – og ikke mindst debat om,
hvordan vi gør Sorø til et godt sted for unge.
Sorø Ungdomsprojekt – SUP og Sorø Akademis Frivillighedskæmpere.

(10)
Støt op om dit lokale hospice
”I dag skal være god, hvis i morgen ikke findes”… hør, hvordan du kan støtte
vores lokale hospice med frivilligt og praktisk arbejde.
Hospicegården Filadelfias Støtteforening.
Skal din forening bruge lokaler?
Vidste du, at foreninger kan låne lokaler hos Værkerne i Sorø? Kom, og hør
hvordan.
Formand for Værkerne, Sorø Kultur- & Fritidscenter.

(11)
Samtaler for mennesker i livskrise
Hør om et stærkt samarbejde mellem en offentlig institution og en privat
forening. Tag en dialog om, hvordan vi skaber bedre løsninger ved
at invitere flere parter med ombord.
Frivillige fra PUST (samtaler med mennesker i livskrise) og skoleleder fra
Holbergskolen.

(12, 13)
Nye muligheder sammen med Frivilligcentret
Alle kan tegne på vores 12 meter lange papirstrimmel og komme med idéer,
gode historier, drømme, udfordringer, løsninger eller ønsker til et endnu
bedre samarbejde mellem frivillige og Sorø Kommune – fx for at hjælpe
udsatte familier.
Frivilligcentret og sundhedsplejerske fra kommunen.
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Chill af i en hestevogn
I en hektisk moderne verden, giver det noget andet at køre og lade sig
transportere i en hestevogn, som langsomt triller derudad. Mød folkene,
som vil udbrede kendskabet til kørsel med hest og vogn.
Formand og bestyrelsesmedlemmer af Bromme Køreforening.

(14)
De frivillige i ældreplejen
Lær af Holbergcentrets store erfaring med at bruge frivillige og arbejde
med fællesskaber – få en snak og en snack!
Frivillige, medarbejdere og beboere fra Holbergcentret.

(15)
Emils Chokolade
Is, cookies, vand og sodavand.

(16)
Frivillige i skolen og børnehaven - det er win win
Hør om de gode erfaringer med at samarbejde med frivillige
i en folkeskole og en vuggestue/børnehave.
Skoleleder Frederiksberg Skole, Leder af Grønnegården og Frederiksberg
Skoles SFO, frivillige.

(17)
Min oplevelse med en flygtning
Kulturformidling hjælper, når man er fremmed og ny i Danmark – og Sorø.
Kom og lyt på en brugeroplevelse hver time – se program på teltet. Hør fx
om frivilliggrupper, sprogcafé og cykelprojekt.
Frivillige og repræsentanter fra Dansk Flygtningehjælp.

(18)
Lev med psoriasis
Hvad er det egentlig, psoriasis – og smitter det? Lær mere om
hudsygdommen og få afmonteret dine fordomme.
Psoriasisforeningen, formand for kredsen i Vestsjælland.

(19, 20)
Juice Club
Sund juice og sandwich.

(21,22)
Tilbud til mennesker med udfordringer i livet
Få et indblik i, hvad kommunen kan tilbyde psykisk sårbare borgere. Tag
en dialog med os, få en folder og fornem stemningen fra vores
kreative værksteder. Prøv også NADA – øreakupunktur – som kan
dæmpe angst og uro.
Aktivitetshuset Sorø, Netværket Dianalund, Krydderen og Elefantgården –
Center for Handicap og Psykiatri.

(23, 24, 25)
Samarbejd med Jobcenteret
Hør mere om muligheden for at blive frivillig mentor, om vores arbejde
med at få indvandrerkvinder i job, om virksomheders mulighed for
at samarbejde med os og om vores Jobcafé. Tag en snak og lidt godt
til ganen.
Jobkonsulenter, virksomhedskonsulenter og projektmedarbejdere fra
kommunen.

(26)
Socialdemokratiet
Dialog og information og lokalpolitisk arbejde i Sorø.

(27)
Kulturelle partnerskaber
Foreningen Maratonsang, Sorø bibliotek og Lokal Arkiv præsenterer sammen
med Folkekirken i Sorø eksempler på lokale partnerskaber, som giver
adgang til Sorøs kulturskatte. Gud ved, om unge læser bøger? Gennem
højtlæsning og samtale går vi på opdagelse i skønlitterære værker og
bøgernes bog, Bibelen. Mød os og oplev XLIBRIS kl. 14.00-17.00.
Kl. 14.30-15.15 Vi læser højt og samtaler
Kl. 15.30-16.15 Vi læser højt og samtaler
Sorø bibliotek, Bykontor og Lokal Arkiv.

OBS.
Maratonsang finder sted i Sorø biblioteksgård, hvor du hele dagen kan
synge med inspirerende værter - en ny hver time. Sangprogrammet kan ses
på bibliotekets hjemmeside.

(28)
Grænsen er sat - viden til skoleklasser
Det er snart 100 år siden, at grænsen mellem Danmark og Tyskland blev
fastlagt – ved en folkeafstemning - og skabte et dansk mindretal. Få en
dialog om muligheden for klasseudveksling med skoler eller andre
samarbejder om historiske og kulturelle events.
Grænseforeningen i Sorø.

(29)
Skab trivsel i familier med Mødrehjælpen
Hør om arbejdet som frivillig og hvordan Mødrehjælpen hjælper gravide,
mødre og fædre, ved at samarbejde med både kommuner, regioner og
andre foreninger. Lad børnene (0-8 år) prøve vores fiskedam for en
10’er – med garanti for gevinst.
Formand og frivillige fra Mødrehjælpens Lokalforening i Ringsted & Sorø.

(30)
Folkemødesekretariat
Her kan du få hjælp og information om folkemødet.
Medarbejdere fra kommunen.

(31,32)
Viden om affald, genbrug og energi
Hør om, hvordan forsyningsområdet og AffaldPlus arbejder
bæredygtigt med affald, genbrug og energi – vi er klar til en god dialog.
Sorø Forsyning, AffaldPlus og repræsentanter fra kommunen.

(33,34)
Familieløb og fri (vand)bar
Børn og voksne, der besøger VANDbaren og deltager i VANDløbet, får en
van(d)vittig sjov og lærerig oplevelse – og en ny titel som VANDagent.
Kom og få en dialog om, hvad vi sammen kan gøre for at passe på den
livsvigtige ressource, vand.
Stifter af En Verden Med Vand.

(36)
Ryk verden med spejderne
Søger du en ramme, hvor børn og unge får mod til at tage
ansvar for en bedre verden? Hvor man kan føle sig stolt og anerkendt
for at gøre en forskel? Så kom og hør om, hvad spejderlivet kan tilbyde
børn, unge og familier. Vi griller skumfiduser og laver små spejderaktiviteter.
Ledere og spejdere fra KFUM-Spejderne.

(40)
Mød din kommune
Vi taler om tværgående og helhedsorienteret samarbejde, og vi har endda
en 'Politik for mødet med borgeren'. Men hvordan går det? Hvad oplever
du som borger? Fortæl os om dine erfaringer. Hør også om, hvordan
vores spritnye Ungeteam Sorø kan gøre en forskel - og kom gerne med
idéer til os!
Vicekommunaldirektør, leder af Ungeteam Sorø, leder af Social Service og
kommunikationskonsulent i Sorø Kommune.

(41)
Sund med golf
Golfspillere skulle efter sigende leve 5 år længere end gennemsnitsdanskeren. Hør om spillet, Sorø Golfklub og Danmarks måske bedst
beliggende golfbane ved Tystrup sø – og deltag i ’putte’ konkurrence.
Medlemmer af Sorø Golfklub.

(42, 43)

(44)

Kaffebar
Kaffelounge og kage.

Ruds Vedby Kebab
Kebab og pommes fritter.

(45)
Sammen for et liv uden kræft
Hør om eventet ’Stafet for Livet’, som foregår 8.-9. september 2019, og få
indblik i de tilbud, der er i lokalområdet for mennesker med kræft og deres
pårørende. Du kan prøve stafet-konceptet og købe en lyspose til minde om,
eller støtte for en, du tænker på.
Styregruppen for ’Stafet for Livet’ og formand for ’fightere’.

(46, 47)
Vær aktiv med LOF Sorø
Prøv yoga, tai chi, meditation eller dance fitness, og bliv inspireret til at
deltage på efterårets holdkurser i 2019.
LOF Sorøs bestyrelse og undervisere.

(48)
Mætværk
Gazpacho (kold tomatsuppe) og porre-kartoffelsuppe m. bacon (inkl. brød)

(49)
Livskvalitet for ældre sammen med frivillige
Få indblik i, hvordan Sundhed og Omsorg i kommunen samarbejder med
frivillige, fx i 'Det rigtige match' og 'Idrætsplejecentret Mølleparken'.

(50)
Fakta om kommunen - og vil du være elev?
Mød en nyuddannet SOSU og en praktikvejleder, og hør om at være elev i
kommunen.
Fagcenter Økonomi og Personale i Sorø Kommune.

(37)

(51)

Liberal Alliance
Dialog og information om lokalpolitisk arbejde i Sorø.

Fagbevægelsens Hovedorganisation
Få en snak om frivillighed og god service til borgerne over en kop kaffe med
fagligt aktive.

(38)
Naturterapi - mindre stress, mere trivsel
Naturen kan flytte mennesker, det har mange kommuner og
virksomheder allerede erfaret. Hør mere:
Kl. 11.30 - 12.00
I job og uddannelse efter naturterapeutisk forløb
Kl. 13.00 - 13.30
Naturterapi i Grønland
Kl. 14.00 - 14.30
Naturterapi og Skovbad mod stress
Kl. 15.00 - 15.30
I job og uddannelse efter naturterapeutisk forløb
Kl. 16.00 - 16.30
Medarbejdertrivsel med naturterapi
Indehaver af Naturterapi.

(39)
Klassisk musik for alle
Det er en oplevelse at høre kor og orkestre fremføre værker live – en
oplevelse, som højtalerne derhjemme ikke kan mestre på samme måde.
Klassisk musik har sin helt egen puls og kan være et fristed for hjernen
og kroppen. Hør, hvornår og hvordan du kan opleve klassisk musik i Sorø.
Formand og kasserer for Chorus Soranus samt medlemmer af bestyrelsen
for Sorø Internationale Musikfestival.

(55)
Sund på cykel
Få en cykelsnak med Banevejens Cykler.

(52)
Børns Voksenvenner
Tegne, male, spille, bage pandekager. Det er bare nogle af de aktiviteter, børn
og voksenvenner kan lave sammen. Få kendskab til vores tilbud og vores
familier – og meld dig som frivillig! Der er mange børn på venteliste.
Repræsentanter fra Børns Voksenvenner.

(53)
Tryg med politiet
Besøg den mobile politistation. Hør bl.a. om, hvordan du sikrer dig mod
indbrud og få en snak om det borgernære politi i dagens Danmark.
Sydsjælland og Lolland-Falster Politi.

(54)
Erhvervsliv i Sorø
Få en snak med erhvervslivet, og hør om planerne om at etablere en
Junioringeniøruddannelse i Sorø Kommune.
Sorø Erhverv, Science koordinator, virksomhedsejere fra netværket 'Soloselvstændige'.

(56)
Det Konservative Folkeparti
Dialog og information om lokalpolitisk arbejde i Sorø.

