
Et Aktivt Naboskab 

Afdeling 1069-0 Sofievej i Høng, 

en lille landsby beliggende på Vestsjælland 

i Kalundborg Kommune
Høng



Sofievej består af 49 lejemål alle i rækkehuse

34 på ”Rød side” og 15 på ”Gul side”



Vores Afdeling er en underafdeling af Organisationsbestyrelsen Kalundborg 

Kommune(323) hvortil der i alt er 29 Afdelinger tilknyttet.

Afdelingsbestyrelsen Sofievej består af :

Formand

Næstformand

Menigt Bestyrelsesmedlem

En Suppleant(deltager i samtlige møder)

Tilknyttet til Afdelingsbestyrelsen er:

5 Frivillige hjælpere der deltager i 

planlægning af sociale arrangementer,

praktiske opgaver umiddelbart før og under sociale arrangementer



Lokalt har vi et beboerhus, Fuglereden 

som flittigt benyttes til møder og sociale arrangementer. 

Fuglereden bruges også til bankospil onsdag og torsdag.

Herudover udlejes Fuglereden til forskellige fester både for beboere 

samt byens borgere.



Når en ny beboer flytter ind får de et Velkomstbrev med alle nødvendige praktiske 

oplysninger med info om årets gang

Sociale arrangementer

Som beboer vil du blive inviteret til forskellige sociale arrangementer.
Typisk afholdes der 4 arrangementer årligt. 

Af tidligere afholdte arrangementer kan nævnes: Forårsfest, Sommerfest, 
Grillfest, Høstfest, Sensommerfest, Julearrangement, 
ja der er næsten ingen anledninger der ikke kan markeres. 

Priserne ved vores arrangementer er altid yderst overkommelige. 



Detaljer omkring Sociale arrangementer

Hvem kan komme deltage? Alle beboerne og evt. en ledsager

Hvad med alder? Sofievej har indtil for nylig været en 

Afdeling for 50+ uden hjemmeboende børn

derfor er deltagerne i denne aldersgruppe

Hvor mange deltager? Normalt deltager mellem 30 til 35 beboere

Økonomi Det er beboerne der selv betaler.

En enkelt gang har der været betalt et beløb

på under kr. 500,- af Afdelingen(Konto 119)



Se med på de næste sider angående vores Sociale arrangementer

som kommer i stand efter følgende ” køreplan”

Idé fødes

Dato og tid aftales 

Invitation laves og deles ud til beboerne 

Deltagerlister udformes

Planlægningsmøde med Afdelingsbestyrelsens frivillige hjælpere,

hvor der aftales fordeling af opgaver, indkøb samt tidsplan



Vi tror, at vores aktive Naboskab giver beboerne:

Livskvalitet,

tryghed, 

ejerskab

og fælles følelse

På de sidste sider er lidt inspiration fra tidligere arrangementer



Hvorfor gider vi? At se så mange gang på gang møde op 

mere end en time før ”portene åbnes”

for ved afslutningen at gå trætte hjem 

med et kæmpe smil på læben med 

spørgsmålet: 

”Hvornår er næste arrangement”?

Vores største succes? Det er, at vi allerede nu ved,

at der kommer ligeså mange til 

vores næste arrangement

(det viser vores erfaring)



Hvordan kommer vi selv i gang?

Afdelingen køber en ikke alt for dyr grill

En lille gruppe(evt. bestyrelsen) inviterer til grillhygge 

hvor man selv medbringer:

eget kød til grillen,

egne drikkevarer,

glas og service og måske

også en festival-stol og et tæppe.

Ved dette arrangement kan man høre om nogen vil arrangere et 

lignende arrangement og også stå for at handle ind.

Alt i alt, så uanset de bedste intentioner så skal sådan en ny kultur 

vokse op nedefra, det fungerer ikke bare lige fra dag et.


