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

30. 31. 1. 

12-13:15 
Litteraturgrp. 

13:30-15:30 
Krea-gruppe  

2. 

12:30-13:30 Uddeling af Seniornyt 

14-20 Centret åbent med Sussie 
og Michelle 

ca. 18 Aftensmad: Mørbradgryde 
med rodfrugtmos 

3. 

10-14:30 Centret åbent med Per og 
Helena 

ca. 12 Frokost 

12:30-14:30 Samspil i annekset 

4. 5. 

6. 

14-20 Centret åbent med Julie og 
Eyvind 

14-15:30 Peer-laboratorium 

16-18 Ungenetværk 

ca. 18 Aftensmad: Wokret med 
kylling, grønsager og perlespelt  

7. 

12-13:15 
Litteraturgrp. 

13:15-ca. 15:30 
Yoga  

8. 

13:30-15:30 
Krea-gruppe 

9. 

12:30 Møde vedr. julefrokost 

14-20 Centret åbent med Sussie 
og Michelle 

15:30 Husmøde 

ca. 18 Aftensmad: Månedens 
vegetarret  

10. 

10-14:30 Centret åbent med 
Sussie og Henriette 

ca. 12 Frokost 

12:30-14:30 Samspil i annekset 

11. 12. 

13. 

14-20 Centret åbent med Julie og 
Henriette 

14-15:30 Peer-laboratorium 

16-18 Ungenetværk 

ca. 18 Aftensmad: Månedens fisk 
med kartofler og grønkålssalat 

14. 

12-13:15 
Litteraturgrp. 

13:15-ca. 15:30 
Yoga 

16 Filmklub (se 
bagsiden) 

15. 

13:30-15:30 
Krea-gruppe 

16. 

13-16 Kompetenceudvikling i 
Birkerød (se bagsiden) 

16:30-20 Centret åbent med 
Michelle og Eyvind 

ca. 18 Aftensmad udefra 
(tilmeld dig mad senest ons. kl. 12) 

17. 

10-14:30 Centret åbent med Julie 
og Henriette 

ca. 12 Frokost 

12:30-14:30 Samspil i annekset 

13-14:30 Klargøring til 
bankoarrangement 

18. 

13-16 BANKO 
på 
Rønnebærvej 
(se bagsiden) 

19. 

20. 

14-20 Centret åbent med Julie og 
Henriette 

14-15:30 Peer-laboratorium 

16-18 Ungenetværk 

16-18 Workshop om Mental 
sundhedsdag (se bagsiden) 

ca. 18 Aftensmad: Vi køber pizzaer 
udefra 

21. 

13:15-ca. 15:30 
Yoga 

22. 

10-ca. 15 
Ressourcebank 
arrangement til 
Den Blå Planet 
(se bagsiden) 

13:30-15:30 
Krea-gruppe 

23. 

14-20 Centret åbent med Michelle 
og Birgitte  

14:15-15:45 Debatgruppe 

ca. 18 Aftensmad: Ristaffel med 
valgfrit tilbehør 

24. 

10-14:30 Centret åbent med Julie 
og Henriette 

ca. 12 Frokost 

12:30-14:30 Samspil i annekset 

25. 26. 

27. 

14-20 Centret åbent med Julie og 
Henriette 

14-15:30 Peer-laboratorium 

16-18 Ungenetværk 

ca. 18 Aftensmad: Hakkebøffer, 
ovnkartofler og varm bønnesalat 

28. 

13:15-ca. 15:30 
Yoga 

29. 

12-13:15 
Litteraturgrp. 

13:30-15:30 
Julestue hos 
kreagruppen 
(tilmelding sker 
på opslaget, på 
opslagstavlen 
på RBV19) 

30. 

14-20 Centret åbent med Sussie 
og Jimmy 

14:30 Husmøde 

ca. 18 Aftensmad: Chili con carne 
med tilbehør  

1. 2. 3. 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 



 

Månedskalender  -  November 2017  -  Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19 

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). 

Banko på Rønnebærvej 19 d. 18. november kl. 13-16 
Så er det endnu engang blevet tid til banko på Rønne-
bærvej 19. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig 
eftermiddag med flotte præmier, lækre ting fra cafeen og 
skønt samvær. Tilmelding sker når du har betalt for dine 
bankoplader hos en medarbejder og tilmeldingsfristen er 
fredag d. 10. november. Se også selve invitationen som 
hænger på opslagstavlen på Rønnebærvej ☺ 
 
 
Filmklubben samles igen tirsdag d. 14. november kl. 
16.00 på Rønnebærvej 19 Vi viser filmen: "Me before 
you/Mig før dig" - Amerikansk film fra 2016. Grundet 
vanskeligheder i forhold til anden planlægning - har vi 
været nødt til at ændre Filmklubben til d. 2. tirsdag i 
måneden indtil videre. P.t. arbejder vi på at ska-
be forslagsmuligheder til fremtidige filmønsker for øvrige 
interesserede - mere herom senere. Vi køber fælles 
snacks og bestræber os på ca. 10-15 kr. pr. person - 
sodavand kan købes til 5 kr. og kaffe/the til 3 kr. pr. kop 
eller7 kr. ad libitum.  
Tilmelding senest fredag d. 10. nov. 2017 - enten på 
ophængt plakat eller pr. tlf. til Rønnebærvej i åbningsti-
den (46 11 36 04). 
Der vil også være yderligere info at finde på plakaten. Vi 
glæder os til at hygge med jer i et par timer - ses vi?   
 
 
Workshop om Mental Sundhedsdag d. 20. november  
Alle er velkomne til denne spændende workshop, hvor vi 
taler om verdens mentale sundhedsdag. Både den dag 
der blev afholdt den 10. oktober, som nogle af jer 
oplevede, og den der kommer til næste år. 
Til workshoppen vil der være lidt kaffe og kage og 
desuden spiser vi … 
GRATIS PIZZA TIL AFTENSMAD EFTER WORKSHOP-
PEN!  
Workshoppen ligger fra kl 16:00 til kl 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetenceudvikling i Birkerød Idrætscenter 
torsdag d. 16. november kl. 13-16  
Denne gang vil farmaceut Bertel Rüdinger starte med at 
uddybe og dokumentere, hvorfor han vurderer, at det at 
bruge eller ikke-bruge psykofarmaka er et helt individuelt 
valg på linje med alle andre mestringsstrategier, og han 
vil også præsentere konkrete værktøjer til at arbejde med 
at tage styring på egen medicinering, således at medici-
neringen bedre afspejler egne ønsker. 
Bertel Rüdinger blev uddannet farmaceut i 2001 og har 
arbejdet på Botilbuddet Slotsvænget og som selvstændig 
konsulent. I dag er han administrations- og kvalitetsleder 
på Bo- og Rehabiliteringstilbuddet Orion. 
Udover Bertels faglige viden om medicin, så har han 
også personlige erfaringer med at tage mange af de 
præparater, der bruges i psykiatrien. 
 
 
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  
 

Den blå planet 
Onsdag den 22. november kl. 10-15 

 
Vi mødes på Holte st. kl. 10 og er hjemme igen ca. kl. 15. 
 
Pris 40 kr. per person for entré.  
Tilmelding og betaling sker hos Stig Jacobsen på 
Rønnebærvej eller på tlf. 2511 3199.  
 
Transport og frokost betaler man selv. Spisning af egen 
mad er muligt. Restauranten har fx sandwich til 65 kr. 
 
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 
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