
 

Månedskalender  -  Marts 2017  -  Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19 

27. 

 
28. 

 
1. 
12.30-13.30 
Motion: Gåtur 
med Julie 
13-15 Kreagrp.  
i annekset 

2. 
14-20 Centret åbent med Sussie, 
Michelle, ida og Katrine 
15.30-18 Samspil i annekset 
18 Aftensmad: Stegt flæsk med 
kartofler og persillesovs 

3. 
10-14.30 Centret åbent med Julie, 
Henriette og Katrine 
12 Frokost 
13-14.30 IT- og skrivecafé 

4. 
13.30-16 Banko-
arrangement 
(kun for 
tilmeldte) 

5. 

6. 
14-15.30 Peermedarbejder-træffetid 
(se bagsiden) 
14-20 Centret åbent med Julie, 
Henriette og Katrine 
16-18 Ungenetværk (se bagsiden) 
18 Aftensmad: Mørbradgryde med 
rodfrugtmos og salat 

7. 
11.30-12.45 
Litteraturgruppe 

8. 
11-12 Motion: 
Gåtur med Julie 
13-15 Kreagrp.  
i annekset 
15-17 Workshop 
(se bagsiden) 

9. 
13-14.30 Loppemarkedmøde (se 
bagsiden) 
14-20 Centret åbent med Sussie, 
Michelle, Ida og Katrine 
14.30 Husmøde 
15.30-18 Samspil i annekset 
18 Aftensmad: Asiatisk laks og 
nudelsalat 

10. 
10-14.30 Centret åbent med 
Henriette, Sussie og Katrine 
12 Frokost 
13-14.30 IT- og skrivecafé 

11. 12. 

13. 
14-15.30 Peermedarbejder-træffetid 
(se bagsiden) 
14-20 Centret åbent med Henriette, 
Per og Katrine  
16-18 Ungenetværk (se bagsiden) 
18 Aftensmad: Biksemad med 
spejlæg og rødbeder 

14. 
11.30-12.45 
Litteraturgruppe 

15. 
12.30-13.30 
Motion: Gåtur 
med Julie 
14-16 Kreagrp.  
i annekset 

16. 
13-16 Kompetenceudvikling 
(se bagsiden) 
16.30-20 Centret åbent med Sussie, 
Michelle, Ida og Katrine  
18 Aftensmad: Mad udefra 

17. 
10-14.30 Centret åbent Julie, 
Henriette og Katrine 
12 Frokost 
13-14.30 IT- og skrivecafé 
13.30 Facebookside release (se 
bagsiden) 

18. 
12-14 Ress.bank 
lørdagshyg med 
oplæg (se 
bagsiden) 
14-16 Filmgrp. 
(se bagsiden) 

19. 

 

20. 
14-15.30 Peermedarbejder-træffetid 
(se bagsiden) 
14-20 Centret åbent med Julie, 
Henriette og Katrine  
16-18 Ungenetværk (se bagsiden) 
18 Aftensmad: Karrysuppe med 
kylling, grønsager og hjemmebagt 
brød 

21. 
11.30-12.45 
Litteraturgruppe 

22. 
11-12 Motion: 
Gåtur med Julie 
14-16 Kreagrp.  
i annekset 

23. 
14-20 Centret åbent med Sussie, 
Michelle, Ida og Katrine 
14.15-15.45 Debatgruppe 
14.30 Husmøde 
15.30-18 Samspil i annekset 
18 Aftensmad: Glaseret skinke med 
flødekartofler og salat 

24. 
OBS! 10-14 Fælles oprydning i 
centrets køkkener med Julie, 
Henriette, Michelle og Katrine. 
12 Frokost udefra. Krævet tilmelding 
senest den 22. kl 12. 
(Se opslaget på Rønnebærvej)  

25. 
 

26. 
 

27. 
13-14 Feriemøde (se bagsiden) 
14-15.30 Peermedarbejder-træffetid 
(se bagsiden) 
14-20 Centret åbent med Julie, 
Henriette og Karine 
16-18 Ungenetværk (se bagsiden) 
18 Aftensmad: Madtærter og en 
lækker salat 

28. 
11.30-12.45 
Litteraturgruppe 

29. 
14-16 Kreagrp.  
i annekset 

30. 
14-20 Centret åbent med Sussie, 
Michelle, Ida og Katrine 
15.30-18 Samspil i annekset 
18 Aftensmad: Ovn-curry med 
kikærter 

31. 
10-14.30 Centret åbent med Julie, 
Henriette og Katrine 
12 Frokost 
13-14.30 IT- og skrivecafé 

1. 2. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søn. 
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Åbningstider  
Vi har faste åbningstider tre dage om ugen, hvor du 
altid er velkommen til at kigge ind: 
 
 
 
 
Derudover foregår der forskellige aktiviteter på skiftende 
tidspunkter. 
 
Du kan altid se tid og sted på denne månedskalender. 
 
Hvis det er første gang, du vil besøge os, må du 
gerne ringe først, så vi afsætter tid til at tage godt 
imod dig.  
 
Fællesspisning 
Vi hjælpes ad med indkøb, madlavning og opvask. 
Aftensmad  Man. & tors. - tilmelding senest kl. 14.30 
     Frokost  Fredag - tilmelding senest kl. 10.30 
        Priser  Aftensmad 35 kr. & frokost 25 kr. 
           Kaffe/the 3 kr. & 7 kr. ad lib. 
           Soda-/danskvand 5 kr.  
 
Find Aktivitets- og Kompetencecentret  
Centret ligger på Rønnebærvej 19 i Holte. Hvis du 
kommer fra Holte station, skal du gå mod Holte 
midtpunkt og så dreje til venstre ad Rønnebærvej (ved 
hjørnet hvor Søren Bager ligger). 
 
Telefon til centret: 46 11 36 00 
 
Vil du modtage månedsplanen elektronisk så skriv til: 
infogruppen19@gmail.com 
 
Du kan også finde os på 
spc.rudersdal.dk under ”Rønnebærvej”. 

Workshop 8. marts kl. 15-17  
Hvad har du lyst til, vi skal lave på Rønnebærvej? 
Vær med til en inspirerende eftermiddag, hvor vi vil se på 
igangværende aktiviteter samt nye tiltag og ønsker. Workshop-
pen er - udover husmøderne - det helt rigtige forum, hvis du har 
en ide - eller har lyst til at høre, hvad andre har på hjerte. Har 
du brug for at blive ledsaget af en støtteperson, er du meget 
velkommen til dette. Læs mere på særskilt invitation og opslag i 
centret om workshoppen. Vi sørger for, at du kan styrke dig 
med en kop kaffe eller the og lidt snacks undervejs. Bemærk at 
tidspunktet er kl. 15-17 – lidt senere en vanligt. Vi glæder os 
meget til at se dig! 
 
Loppemarkedsmøde torsdag d. 9 marts kl. 13-14:30 
Så er det den tid på året igen! Årets første loppemøde skal 
holdes, da vi skal i gang med at planlægge vores årlige 
loppemarked. På dette møde skal vi bl.a. tale om arbejdsgrup-
per og opgavefordeling for loppemarked. Vi håber at der er 
mange af jer som har lyst til, at deltage i de mange forskellige 
forberedelser der er i forbindelse med loppemarkedet. Der er 
både store og små opgaver, så alle har mulighed for at byde 
ind med netop det de har tid og lyst til. Vi glæder os til at se jer! 
 
Feriemøde mandag d, 27 marts kl. 13-14 
Kom og vær med til at vælge dette års ferierejsemål. 
På feriemødet tages beslutning om vi skal til Barcelona eller 
Berlin. Derefter vil der være en kort tilmeldingsfrist til rejsen på 
ca. 14 dage. 
 
Ungenetværk version 2.0 – bemærk nyt tidspunkt! 
Nu søsætter vi Ungenetværket version 2.0 og har flyttet det til 
den meget bedre tid: mandage 16-18:00! 
Første gang mandag d. 6. marts 2017. Kom og få et godt 
”mandags-boost” til ugens aktiviteter. Vi, Jimmy, Rikke og 
Simon er de ”nye” facilitatorer af ungenetværket, som er for dig, 
der er mellem 18 og 31 år. Vi ”hænger ud”, snakker, lytter til 
musik, spiller backgammon, spiller fodbold og Xbox Kinect, 
eller hvad vi nu ellers har lyst til at lave sammen. Efter ungenet-
værket kl. 18 er der mulighed for aftensmad sammen med de 
andre borgere på Rønnebærvej 19. Alle påtager sig en opgave 
i forbindelse med måltidet. Tilmeld dig til mad senest kl. 14:30 
på 4611 3600. Vi ses!  

Kompetenceudvikling torsdag d. 16 marts kl. 13-16 i 
Glassalen i Birkerød Idrætscenter. 
Denne gang er der fokus på fællesskaber og hvad disse gør for 
det enkelte menneskes trivsel, glæde og udvikling. Kom og 
mød Mads Trier-Blom der i 2004 fik diagnosen bipolar affektiv 
lidelse og i dag har accepteret diagnosen som en livsledsager. 
Mads vil også tale om hvordan B.A.R.O.L.O. effekten 
(Bekræftelse, Anerkendelse, Ros, Omsorg, Ligeværd og 
Opmærksomhed), har påvirket ham i en positiv retning. 
Vær opmærksom på, at Centret på Rønnebærvej 19 ikke har 
åbent fra kl. 14, som vanligt. Centret åbner kl. 16.30, og det er 
nødvendigt at tilmelde sig spisningen senest onsdag 15. marts 
kl. 12, da vi bestiller sandwich udefra denne dag. 
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at tage med til oplægget i 
Birkerød – også selvom man ikke har deltaget før! 
Du kan følges med Julie, Ida og Michelle: Mød op på Holte 
station kl. 12.30, så tager vi toget sammen og går det sidste 
stykke fra stationen. 
  
Peermedarbejder-træffetid 
Hver mandag kl. 14-15.30 kan du møde vores tre peer-
medarbejdere, Rikke, Jimmy og Simon, som sidder klar til 
nogle gode snakke. Der er kaffe på kanden, og du kan bare 
møde op :-) 
 
Facebook – release – Fredag d. 17. marts kl. 13:30 
Så skyder vi Rønnebærvejs nye officielle facebookside i gang. 
Glæd dig til en dynamisk facebookside med masser af nyt fra 
Rønnebærvej og andet der kan inspirere. Vi fejrer det med lidt 
lækkert  på Rønnebærvej d. 17/3 kl. 13:30 
Husk at ”like” siden: facebook.dk/rbv19 senest den 1. april, så 
er du med i konkurrencen om en skøn præmie. 
 
Filmgruppen. På Rønnebærvej 19 - Lørdag den 18. kl. 14 
Vi vælger filmen ved at stemme om den vha. en plakat på 
Rønnebærvej 19, hvor man også skal tilmelde sig. På plakaten 
er der mere info om, hvordan det foregår samt lidt om filmene. 
Snak evt. med Jesper P. eller Stig Jacobsen.  

Mandag Torsdag Fredag 

14 - 20 14 - 20 10 - 14.30 

Centret får snart en Facebookside 
Den vil komme til at hedde facebook.dk/rbv19 
 
Brugernes egne Facebookgrupper 
Vi har en åben og en lukket gruppe. 
Du finder dem på: facebook.dk/groups/rbv19officiel 
Navnet ændres snart til ”rbv19bruger” 

Ressourcebanken i Rudersdal - I denne måned vil 
vi hygge med kaffe/te, boller m.m. samt et oplæg. 

 
  Lørdagshygge med oplæg den 18. kl. 12-14 
 

Vi er en forening for psykisk sårbare, som bl.a. 
laver sociale og kulturelle arrangementer, hvor vi får 
positive oplevelser i et fællesskab. 
Morten, Stig og Jesper kan kontaktes på e-mail 
kontakt@ressource-banken.dk & telefon 5055 2499 
Læs mere på ressource-banken.dk 

Kærlig hilsen 
Henriette    Julie     Michelle   Sussie    Simon    Katrine       Ida 

Info om aktiviteter m.m. 

Vi ses på Rønnebærvej 

Praktisk info 

mailto:infogruppen19@gmail.com

