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26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 

3. 
14-20 Centret åbent med Julie og 
Per 
14-15:30 Peer-træffetid 
16-18 Ungenetværk 
Aftensmad ca. kl. 18, Mexicanske 
pandekager med lækkert fyld 

4. 5. 
14-16 Krea-grp. i 
annekset 

6. 
14-20 Centret åbent med Julie,  
Michelle og Ida 
15:30-18 Samspil i annekset 
Aftensmad ca. kl. 18, Kartoffelægge-
kage med bønnesalat og lækkert 
brød 

7. 
10-14:30 Centret åbent med Michelle, 
Simon og Ida 
Frokost ca. kl. 12 

8. 9. 

10. 
14-20 Centret åbent med Per og 
Birgitte 
Aftensmad ca. kl. 18, hjemmelavede 
burgere på grillen, med en lækker 
salat ved siden af 

11. 12. 
14-16 Krea-grp. i 
annekset. 

13. 
14-20 Centret åbent med Michelle, 
Birgitte og Ida 
14:30 Husmøde 
15:30-18 Samspil i annekset 
Aftensmad ca. kl. 18, laks med grøn-
ne asparges, kartofler og hjemmela-
vet yoghurtdressing 

14. 
10-14:30 Centret åbent med Per,  
Birgitte og Ida 
Frokost ca. kl. 12 

15. 16. 

17. 
14-20 Centret åbent med Henriette, 
Birgitte og Ida 
14-15:30 Peer-træffetid 
16-18 Ungenetværk 
Aftensmad ca. kl. 18, vi griller 

18. 19. 
14-16 Krea-grp. i 
annekset. 

20. 
14-20 Centret åbent med Sussie, 
Henriette og Ida 
15:30-18 Samspil i annekset 
Aftensmad ca. kl. 18, vi griller 

21. 
OBS! CENTRET ER LUKKET I DAG 

22. 23. 

24. 
14-20 Centret åbent med Henriette, 
Eyvind og Ida 
14-15:30 Peer-træffetid 
16-18 Ungenetværk 
Aftensmad ca. kl. 18, Krydret kylling 
med lækker perlespeltsalat 

25. 26. 
14-16 Krea-grp. i 
annekset. 

27. 
14-20 Centret åbent med Sussie, 
Birgitte og Ida 
14:30 husmøde 
15:30-18 Samspil i annekset 
Aftensmad ca. kl. 18, Kyllingefrikas-
sé med gulerødder og ærter, og kar-
tofler 

28. 
10-14:30 Centret åbent med  
Henriette og Per 
Frokost ca. kl. 12 

29. 30. 

31. 
14-20 Centret åbent med Julie og 
Henriette 
14-15:30 Peer-træffetid 
16-18 Ungenetværk 
Aftensmad ca. kl. 18 Vi griller  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Aktiviteter = Grønlig  |   Husmøder = Orange/Gul   |   Faste åbningstider og spisning = Blålig   |   Vær ekstra opmærksom = Rød 

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. Se tid og sted på denne månedskalender. 
 
Første gang, du ønsker at 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.  
 
Kontaktoplysninger 
 
 Adresse Rønnebærvej 19, 2840 Holte 
 
 Telefon 46 11 36 00 
 
 E-mail rbv19@rudersdal.dk 
  
 Hjemmeside rudersdal.dk 
 
 Facebook facebook.dk/rbv19 
 
Find centret 
Hvis du kommer fra Holte 
station, skal du gå mod 
Holte midtpunkt og så 
dreje til venstre ad Rønne
-bærvej (ved hjørnet hvor 
Søren Bager ligger). 

Peer-træffetid 
Hver mandag 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 . 
 
Ungenetværk 
Ungenetværket version 2.0 er flyttet til en meget bedre 
tid: mandage 16-18:00! 
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 ungenetvær-
ket kl. 18 er der mulighed for aftensmad sammen med de 
andre borgere på Rønnebærvej 19. Tilmeld dig til mad 
senest kl. 14:30 på 4611 3600. Vi ses!  
 
Årets sommerfest på Rønnebærvej, sæt kryds i 
kalenderen 
Igen i år slår Rønnebærvej dørene op for en herlig og 
festlig sommerfest, så sæt endelig kryds i kalenderen 
fredag d. 18. august, hvis du har lyst til at være med. 
Husk at se opslagstavlerne på Rønnebærvej, hvor der vil 
blive hængt en seddel op med både store og små 
arbejdsopgaver i forbindelse med sommerfesten, hvor du 
meget gerne må melde dig på en opgave.  
 

SPC´s hjemmeside er lukket 
SPC’s hjemmeside er nu lukket ned. Tjek i stedet 
Rønnebærvejs facebookside facebook.dk/rbv19, samt 
rudersdal.dk. 
 
Litteraturgruppen 
Gruppen starter op igen til august.  
 
Debatgruppen 
Debatgruppen holder sommerferie i juli måned og er 
tilbage igen til august.  
 
 
 
 
 

Yoga på Rønnebærvej med opstart 1. august 
Fra 1. august har du muligheden for at være med til yoga 
tirsdage mellem 13.15 og 14.30 på Rønnebærvej. 
Det er en brugerdrevet aktivitet, og der er ingen instruk-
tør, men vi følger en DVD med lette klassiske yogaøvel-
ser, som de fleste kan udføre. Henriette hjælper os i 
starten. Det er for alle brugere som har lyst, er selvhjulp-
ne og samtidig kan være opmærksomme på egne 
grænser. 
Vi ”rigger til” i fællesskab og afslutter samlet med lidt 
frugt og vand samt oprydning. Selve aktiviteten er gratis, 
men man skiftes til at tage noget frugt med til alle. 
Du bedes medbringe et klæde til at lægge over yogamåt-
ten, et tæppe el. lign. til at lægge over dig selv ved 
afspænding og et håndklæde, der kan rulles sammen og 
bruges til støtte. Behageligt løstsiddende tøj anbefales. 
Der er højst plads til 8 brugere udover os så tilmeld dig 
på plakaten på opslagstavlen på Rønnebærvej. Det er 
først til mølle princippet. 
 
 
 
 
. 

Mandag Torsdag Fredag 

14 - 20 14 - 20 10 - 14.30 

Ressourcebanken i Rudersdal  
 
Vi vil holde et lille hygge arrangement 

her i juli på Rønnebærvej 19 
 
Se på opslagstavlen på Rønnebærvej 19 eller 
vores hjemmeside for mere information 
 
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 og nuværende 
telefonnr. samt andet info kan ses på vores 
hjemmeside ressource-banken.dk 

Info om aktiviteter m.m. 

Vi ses på Rønnebærvej 

Praktisk info 

Skriv til os for at 
modtage måneds-
planen på e-mail 

Kærlig hilsen 
 Henriette       Julie       Michelle     Sussie        Simon          Ida 

mailto:infogruppen19@gmail.com

