Til alle arrangementer kan
der ved henvendelse
i Rønnebærhus
Aktivitetscenter
eller på telefon 46 11 50 80
mandage – fredage
kl. 10 – 13 købes/bestilles
billetter fra den
ved hvert arrangement
anførte dato.
Frokostbilletter skal
købes/ bestilles forud.
Hvor intet andet er anført,
koster entré med
kaffe/brød 50 kr., frokost
60 kr.
Fredag d. 3. november
kl. 10

Vælgermøde med efterfølgende
Gule Ærter og ”Valgflæsk”
I anledning af valget til
kommunalbestyrelsen den 21. november
arrangeres Vælgermøde med
deltagelse af en kandidat fra hvert
opstillende parti.
Efter Vælgermødet er der kl. 12
mulighed for at spise Gule Ærter
med ”Valgflæsk”.
Fri entré, men grundet de
begrænsede pladsforhold bedes man
for at sikre sig en plads bestille
eller købe en kaffebillet à 25 kr. forud.
Billetter til Gule Ærter koster 60
kr. Skal forudbestilles eller købes forud.
Billetsalg fra 23, oktober

Fredag d. 10. november
kl. 10
Husmøde –
Bankospil
Orientering fra Brugerråd. Der kan stilles
spørgsmål og forslag til Brugerrådet.
Morgenkaffe og 2 bankoplader på indgangsbillet.

Billetpris 50 kr. Billetsalg fra
30. oktober.

Fredag d. 17. november
kl. 10
Forhenværende Skoleleder

Lise Egholm
har i 18 år været leder af en
skole på Nørrebro
med mere end 80 % tosprogede fra hele verden.
Hun vil i et foredrag med titel:

”Kys, krav og kommunikation”
fortælle, hvordan de fik vendt
skolen til
en succes med glade og dygtige
elever i alle farver.
Lise Egholm vil tale ud fra sin
bog om:”

Opdragelse, pædagogik,
integration og ledelse.”
Billetsalg fra 6. november.

Fredag d. 24. november
kl. 10
Jørgen Taagholt viser film
om Indien.
Ikke just en turistfilm, men en
film om hverdagslivet i Indien,

om kvinders vilkår, om ris,
kaffe og bananproduktion,
samt om fiskeriet og om dyr og
natur.
Billetsalg fra 13.november

Kvinder på vejarbejde

Risdyrkning

Fredag d. 1. december kl.
10 – 14

JULEGAVEMARKED
Vi gentager de to sidste års
succes og giver brugere af Rønnebærhus
mulighed for at sælge egne
hjemmelavede produkter,
Det kan være tasker, strik,
smykker, tørklæder, kort og meget andet.
Markedet bliver ”annonceret” i
lokalavisen.
Brugere, som er interesseret i at få et
bord, hvorfra man kan sælge sine ting,

kan henvende sig i receptionen.
En bordplads 80 x 140 cm
koster 50 kr., 80 x 70 cm 25 kr.
Det vil være muligt at stille op
fra kl. 9.00.
Der kan købes kaffe med brød
og frokostanretning.

Fredag d. 8. december kl.
10.00 – 13.30

JULEF
EST
Kommunens julehilsen bringes
af formanden for Social-og Sundhedsudvalget

Birgitte
Schjerning Poulsen.
SKOVLYKORET underholder
under ledelse af:

Maria Styver
Kontra.
Traktement:
Formiddagskaffe m. brød.
Frokostbuffet inspireret af julen,
Kaffe med knas og småkager.
Biletter à 100 kr.
sælges fra 20.11.– 4.12.

Fredag d. 15. december kl.
11.30 – 15

Julefrokost
Billetter à 150 kr. sælges fra
24.11. – 11. 12.

Fredag d. 5.
januar.

Nytårskur
Program og pris:
Medio december.

Fredag d. 12. januar kl. 10
Causeri ved

Ældreminister Thyra
Frank
Billetsalg fra 2. januar.

Fredag d. 19. januar kl.
10

Husmøde –
Bankospil
Orientering fra Brugerråd.

Der kan stilles spørgsmål og forslag til
Brugerrådet.
Morgenkaffe og 2 bankoplader på
indgangsbillet.
Billetpris 50 kr. Billetsalg
fra 8. januar.

Fredag d. 26. januar kl.
10
92-årige Ellen Oppenheim vil
vise billeder og holde
et spændende foredrag om sit
ophold i koncentrationslejr
under 2. Verdenskrig..
I tilfælde af afbud vil i stedet filmen
Krakow”, som indeholder
information om Buchenwald og om
jødeforfølgelserne i Polen
under 2. Verdenskrig, blive vist.
Billetsalg fra 15. januar.

Fredag d. 2, februar kl.,
10
Aktivitetsmedarbejder Jytte

Rasmussen
holder foredrag og viser billeder
fra rejse i

Republikken Irland og Nordirland
Billetsalg fra 22. januar

Fredag d. 9. februar

Fastelavn
Program og pris sidst i januar
måned.

Fredag d. 16. februar kl 10

Birgitte Oppfeldt
medarbejder i Det Forebyggende
Team i kommunen
viser billeder og fortæller fra sin
rejse til:

1001 Nats Eventyr
Persernes rige i fortid og
nutid.
Rejsen til Iran er foretaget i foråret
2017 og gav indtryk
af præstestyret, kvinders stilling, smukke moskeer og
haver samt af gæstfrihed, nysgerrighed og håbet om
forandring.
Persisk pige.
"Er det ikke farligt,

hvordan tør I?" spurgte
”Må jeg tage
familie og venner,
et billede
eller
af jer ? ”
”Vil I støtte det regime?”

Der venter os en
spændende formiddag.
Billetsalg fra 5. februar.

Fredag d. 23. februar kl.
10

Jørgen
Taagholt
vil i film om historiske lokaliteter
på Sjælland og Fyn
tage os med på tur til:

Sjællands
eneste Rundkirke
Danmarks Midtpunkt,
og
Egeskov
Slot

Billetsalg fra 12.
februar.

Bjernede Kirke
Rørvig
Egeskov slot

Sten placeret i

