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28. 29. 30. 31. 1. 

10-14:30 Centret åbent med Helena 
og Henriette 

12 ca. Frokost  

2. 3. 

4. 

14-20 Centret åbent med Julie og 
Henriette 

14-15:30 Peer-laboratorium 

16-18 Ungenetværk 

18 ca. Aftensmad. Tomatsuppe med 
pastaskruer og toppings 

 

5. 

13:15-15 Yoga 
(se bagsiden 

6. 

13:30-15:30 
Krea-gruppe 

7. 

14-20 Centret åbent med Birgitte og 
Jimmy 

15:30-18 Samspil i annekset 

18 ca. Aftensmad. Madpandekager 
med oksekød og grønt 

8. 

10-14:30 Centret åbent med Julie og 
Henriette 

12 ca. Frokost  

13-15 introduktion til VR (se 
bagsiden) 

9. 10. 

11. 

14-20 Centret åbent med Henriette 
og Julie 

14-15:30 Peer-laboratorium 

16-18 Ungenetværk 

18 ca. Aftensmad. Kylling, ratatouille 
og ovnkartofler 

12. 

13:15-15 Yoga 
(se bagsiden) 

13. 

13:30-15 
Krea-gruppe 

15-17 Workshop 
(se bagsiden) 

14. 

14-20 Centret åbent med Michelle og 
Per 

14:30 Husmøde 

15:30-18 Samspil i annekset 

18 ca. Aftensmad. Pastasalat med 
laks og lækker brød 

15. 

10-14:30 Centret åbent med Julie og 
Henriette 

12 ca. Frokost 

16. 17. 

18. 

14-20 Centret åbent med Henriette 
og Julie 

14-15:30 Peer-laboratorium 

16-18 Ungenetværk 

18 ca. Aftensmad. Moussaka med 
oksekød, salat og flutes 

19. 

13:15-15 Yoga 
(se bagsiden) 

20. 

12-13:15 
Litteraturgruppe 

13:30-15:30 
Krea-gruppe 

16:30-18:30 

(se bagsiden) 

21. 

14-20 Centret åbent med Sussie og 
Michelle 

15:30-18 Samspil i annekset  

18 ca. Aftensmad. Grønsagslasagne 
og salat 

22. 

10-14:30 Centret åbent med Julie og 
Henriette 

12 ca. Frokost 

23. 24. 

25. 

14-20 Centret åbent med Julie og 
Henriette 

14-15:30 Peer-laboratorium 

16-18  Ungenetværk 

18 ca. Aftensmad. Roastbeef med 
waldorfsalat og kartofler 

26. 

13:15-15 Yoga 
(se bagsiden) 

27. 

12-13:15 
Litteraturgruppe 

13:30-15:30 
Krea-gruppe   

28. 

14-20 Centret åbent med Sussie og 
Helena 

14:30 husmøde 

15:30-18 Samspil i annekset 

18 ca. Aftensmad. Laks med salat og 
tilbehør 

29. 

10-14:30 Centret åbent med Helena 
og Julie 

12 ca. Frokost 

30. 1. 

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

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søn. 

Brugerferie i Barcelona 

Brugerferie i Barcelona 
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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). 

Workshop 13. september kl. 15-17 
Vi har brug for dig! Kom og vær med til vores halvårlige 
workshop på Rønnebærvej. Denne gang taler vi om, 
hvordan det har været at starte brugerdrevne aktiviteter 
op. Vi vil også kigge lidt på, hvad ”samskabelse” er for en 
størrelse, samt tale om, hvordan vi kan og vil arbejde 
videre med brugerinddragelse på Rønnebær-
vej.  Derudover kommer vi også til at tale lidt om vores 
næste åbent-hus-arrangement d. 10. oktober i anledning 
af Verdens Mentale Sundhedsdag. Kom og vær med til 
workshoppen. Tilmelding er ikke nødvendig. 
 
Hyggeeftermiddag på Rønnebærvej  
Onsdag den 20. september kl. 16.30-18.30 afholdes der 
eftermiddagshygge på Rønnebærvej. Hvis du er interes-
seret i makeup og tøjbytning så meld dig til hos Lotte 
tlf.:60 76 12 80 eller Annemarie tlf.: 27 81 00 64. Der 
kommer en kosmetolog forbi og viser, hvordan man kan 
lægge en smuk makeup. Det koster 20 kr. at deltage, 
dette beløb går til en gave til kosmetologen. Der vil være 
mulighed for at købe sandwich og kaffe/te. Der vil 
komme et opslag op på Rønnebærvej. 
 
Peer-laboratorium 
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 ☺. 
 
Ungenetværk 
Ungenetværket mødes mandage kl. 16-18. Kom og få et 
godt ”mandags-boost” til ugens aktiviteter. Vi, Jimmy, 
Rikke og Simon, er 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 ungenetværket 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! 
 
 
 
 
 
 

Introduktion til VR 8. september 13-15 
Vil du opleve hvad Virtual Reality (VR) kan og gør, 
samtidig med at du hjælper med at gøre vores egne 
optagelser af forskellige bus-situationer skarpere og 
bedre? 
Fredag den 8. september klokken 13-15 kan du få en 
introduktion til VR og samtidig blive præsenteret for de 
foreløbige tanker, der er gjort om optagelser af forskelli-
ge bus-situationer, der kan frembringe angst og stress. 
Idéen er at optage forskellige videoer, som efterfølgende 
kan opleves på Rønnebærvej eller i egen bolig, så man 
træner situationer, der kan trigge forskellige følelser.  Vi 
har brug for hjælp til at gøre de enkelte situationer og 
måden de skal optages på, så skarpe og godt beskrevet 
som muligt. Det er dette, vi har brug for hjælp til og vi 
håber, du vil lægge vejen forbi Rønnebærvej. 
Der vil være kaffe, frugt og lidt småkager, så vi kommer 
godt igennem de to timer. 
Der er ingen tilmelding – man kommer bare. 
 
Yoga tirsdage 13:15-15 
Yoga alle tirsdage i september kl. 13.15-15.00. Vi har 
ikke nogen instruktør, men bruger en dvd. Det er super 
dejligt og hyggeligt, og der er stadig nogle få pladser 
tilbage. Vi gør klar og rydder op i fællesskab indenfor det 
nævnte tidsrum. Husk tæppe til måtten, noget at lægge 
over dig, samt et håndklæde du kan rulle sammen til 
støtte. Vi skiftes til at tage frugt med. Kontakt Charlotte, 
Jeanne eller Henriette på Rønnebærvej, hvis du har lyst 
til at prøve at være med. 
 
 
 
 

Ressourcebanken i Rudersdal  
 
Se på opslagstavlen på RBV19 eller på vores 
hjemmeside om vi afholder noget i denne måned 
 
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 
hjemmesiden ressource-banken.dk 

Mandag Torsdag Fredag 

14 - 20 14 - 20 10 - 14.30 

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

