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

2. 

14-20 Centret åbent med Henriette 
og Birgitte 

16-18 ungenetværk 

18 ca. Aftensmad. Brunkål med 
flæsk og kartofler 

3. 

13:15- ca. 15:30 
yoga  

4. 

12-13:15 
Litteraturgrp. 

13:30-15:30 
Krea-gruppe 

5. 

14-20 Centret åbent med Sussie 
og Michelle 

14:15-15:45 debatgruppe 

15:30-18 samspil i annekset 

18 ca. Aftensmad. Bagt græskar & 
rødbedesalat m. pandestegt fisk 

6. 

10-14:30 Centret åbent med 
Sussie og Henriette 

12 ca. Frokost 

7. 8. 

9. 

LUKKET  

10. 

Mental 
Sundhedsdag 

 
 

 
 
 

kl. 10-20 På 
Rønnebærvej 
(se bagsiden) 

11. 

13:30-15:30 
Krea-gruppe 

12. 

12:30-13:30 Eval. af brugerferie 

14-20 Centret åbent med Sussie 
og Michelle 

14-14:30 Møde vedr. 
bankoarrangement på RBV19 

14:30 Husmøde 

15:30-18 samspil i annekset 

18 ca. Aftensmad. Saltimbocca-
frikadeller med kartofler og 
tomatsauce  

13. 

10-14:30 Centret åbent med 
Henriette og Julie 

12 ca. Frokost 

14. 15. 

16. 

14-20 Centret åbent med Henriette 
og Julie 

14-15:30 Peer-laboratorium 

16-18 ungenetværk 

18 ca. Aftensmad. Hokkaidosuppe 
med hjemmebagt brød  

17. 

13:15- ca. 15:30 
yoga 

16 Filmklub 
(se bagsiden)  

18. 

12-13:15 
Litteraturgrp. 

13:30-15:30 
Krea-gruppe 

19. 

11-12 Redaktionsmøde 
Rønnebærbladet 

14-20 Centret åbent med Sussie 
og Michelle 

15:30-18 samspil i annekset 

18 ca. Aftensmad. Kylling, 
ovnbagte grønsager og salat  

20. 

10-14:30 Centret åbent med 
Henriette og Eyvind 

12 ca. Frokost 

21. 

15-21 Madklub 
(se bagsiden)  

22. 

 

23. 

14-20 Centret åbent med Henriette 
og Per 

14-15:30 Peer-laboratorium 

16-18 ungenetværk 

18 ca. Aftensmad. Forloren hare 
med kartofler, salat og 
yoghurtdressing  

24. 

13:15- ca. 15:30 
yoga 

25. 

12-13:15 
Litteraturgrp. 

13:30-15:30 
Krea-gruppe  

26. 

14-20 Centret åbent med Sussie 
og Michelle 

14:30 Husmøde 

15:30-18 samspil i annekset 

18 ca. Aftensmad. Revelsben med 
barbecuesauce og quinoasalat   

27. 

10-14:30 Centret åbent med Jimmy 
og Helena 

12 ca. Frokost 

28. 29. 

12-15 
Søndagshygge 
med 
Ressourcebank 
(se bagsiden)  

30. 

14-20 Centret åbent med Julie og 
Eyvind 

14-15:30 Peer-laboratorium 

16-18 ungenetværk 

18 ca. Aftensmad. Vegetarret og 
hjemmebagt brød  

31. 

13:15- ca. 15:30 
yoga 

1. 2. 3. 4. 5. 

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). 

Mental sundhed for alle – Kom og vær med! 
Tirsdag d. 10. oktober kl. 10-20 sætter vi lokalt fokus på 
mental sundhed og psykiske vanskeligheder på Rønne-
bærvej - i anledning af Verdens Mentale Sundhedsdag. 
Det gør vi sammen med forskellige samarbejdspartnere 
(fx Sind og ”Bro til hverdagslivet”) og en masse medar-
bejdere og borgere tilknyttet Rønnebærvej eller andre 
tilbud i kommunen. Dagen lang vil der være oplæg og 
muligheder for samtaler samt hygge og sunde snacks i 
”Café den Sunde Mundfuld”. Vi har brug for hjælp til 
mange ting, fx indkøb, cafevagter, ophængning af skilte 
m.m. Se mere på opslag på Rønnebærvej eller kontakt 
Henriette på 72683363, så finder vi den opgave, der 
passer lige til dig. ☺ 
Se hele programmet for dagen på facebook.com/rbv19 
eller find det på www.rudersdal.dk/nyheder 
 
Madklub på Rønnebærvej  
Vær med i vores brugerdrevne madklub. Vi mødes 
lørdag d. 21. oktober på Rønnebærvej 19. Pris kr. 50, 
som betales ved ankomst, hvor vi også fordeler opgaver-
ne mellem os. Vi spiser ca. 18.30. Bagefter er der fælles 
oprydning og kaffehygge indtil kl. 21. Tilmelding på 
opslag på Rønnebærvej, hvor du også kan stemme om 2 
forskellige menuer. Der skal være min. 5 tilmeldte senest 
d. 13. oktober, for at det bliver til noget. Man kan dog 
tilmelde sig indtil d. 19. oktober ved at ringe til Stig 
Jønsson på tlf. 53380502. Stig og Susanne er tovholdere 
denne gang. Tovholderne sørger for opslag og nøgle, 
men alle deltagere har ansvar for fælles beslutninger, 
opgaver og dagens succes ☺. Under kaffen snakker vi 
om et eventuelt næste madklubarrangement, dato, menu 
og hvem, der vil være tovholdere. Der kan i fremtiden 
være mulighed for at se film sammen og slutte lidt 
senere. 
 
Møde vedr. bankoarrangement på Rønnebærvej  
Kom og vær med til at arrangere endnu et herligt 
bankoarrangement på Rønnebærvej. Vi skal have 
planlagt dagen og opgaver op til selve dagen, Der vil 
både vil være store og små opgaver til dem der skulle 
have tid og lyst til at hjælpe. Vi håber at se dig torsdag d. 
12. oktober kl. 14-14:30.  
 
 
 

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! 
 
Filmklub på Rønnebærvej 19 Tirsdag d. 17. okt. kl. 16 
Denne gang har planlæggerne udvalgt en film som bli'r 
Bridget Jones baby. Der vil kunne købes snacks, kage, 
kaffe/the samt sodavand til yderst rimelige priser. 
Tilmelding og yderligere info ses på ophængt plakat på 
Rønnebærvej. Du kan evt. tilmelde dig pr. tlf. Rønnebær-
vej (i åbningstiden) 46113604 eller Jeanne: 60659212 
Ses vi ☺ 
 
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 ☺. 
 
 
 

Ressourcebanken i Rudersdal  
 
Ressourcebanken holder Hyggesøndag den 29. okt. 

Vi byder på en let brunch, kaffe, the og boller. 
Samt hygge og godt humør. 

 
Det koster 5 kr. pr person.  
Tilmelding til Stig Jacobsen på Rønnebærvej eller på 
tlf. 2511 3199. Sidste tilmelding fredag den 27. okt. 
 
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
https://facebook.com/rbv19
https://www.rudersdal.dk/nyheder

