
   

Velkommen i 
DIT Aktivitetscenter!



– kom 
og vær med !

“Kig indenfor”
– det kan være impulsivt til et arrange- 
ment, et besøg i vores café eller 
til rundvisning kl. 13 den 1. torsdag i 
hver måned. 

Aktivitetscenter for pensionister og efterlønsmodtagere i Rudersdal Kommune

Aktivitetscenter Teglporten
Teglporten 11
3460 Birkerød

Åbningstider:
 Mandag - torsdag kl. 9-15.30.
 Fredag  kl. 9-14.30.
Receptionen kan kontaktes 
på tlf. 46 11 39 50  kl. 10-14.
Kontoret er åbent hver dag 
  kl. 10-13

Se vores hjemmeside:
www.teglporten.rudersdal.dk

Café Teglporten byder på dejlig 
velsmagende mad, lavet fra 
bunden af friske råvarer – og vi har 
åbent 365 dage om året. 

Vi serverer varme middagsretter, 
hovedret, forret eller dessert, 
salatbar, højt belagt smørrebrød, 
boller, kage og diverse drikkevarer 
alle dage fra kl. 11.30-13.00. 

Mandag til torsdag mellem kl. 9 
og kl. 15.30 – fredag mellem kl. 
9 og 14.30 – kan du også komme 
ind til en kop kaffe og kage efter 
indkøbsturen i Birkerød bymidte, 
som ligger lige uden for døren. 

Se menuplanen 
på Aktivitetscentrets hjemmeside: 

www.teglporten.rudersdal.dk

Café Teglporten
Patchwork består af mange 
forskellige mønstrede stoffer, 
der tilsammen danner en smuk 
helhed. 
 På samme måde består 
Husets brugere af forskellige 
personligheder, der tilsammen 
danner et givende netværk. 
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Aktivitetscenter Teglporten 
tilbyder en lang række 
spændende aktiviteter!
 
Her kan du dyrke mange forskellige 
former for motion på mange 
niveauer – alt fra løb og vandreture 
til yoga og stolegymnastik. Desuden 
byder vi fx også på madlavning, edb,  
samtalesalon og kreative værksteder. 

Frivillighed

Aktivitetscentret giver dig mulighed 
for dels at bruge dine kompetencer 
i forskellige former for frivillighed og 
dels at forme hverdagen i huset. 

Det kan du gøre ved at være aktiv 
som holdleder, ved at være med til 
at vise rundt i huset eller at sælge 
kaffe og kage i cafëen. 

Måske har du grønne fingre, der kan 
gøre vores haver smukke?

Du er altid velkommen til at byde 
ind med dine kompetencer – vi vil 
gøre alt for at finde et område, der 
svarer til det, du tilbyder.

Vi går meget op i at skabe et godt 
fællesskab og god trivsel for de 
frivillige, der er med til at skabe 
husets aktiviteter. Det gør vi ved at 
holde cafémøder for de frivillige og 
ved at sikre gode rammer for frivillig 
indsats gennem vores Frivilligråd.

Teglporten er stedet, hvor du 
kan være en del af et socialt 
fællesskab.

Brugerindflydelse

Aktivitetscenter Teglporten er 
et sted, hvor brugerne og de 
frivillige er drivkraften. Brugerne 
har medindflydelse igennem 
Brugerrådet. 

Brugerrådet består af ni 
pensionister, der vælges for to år 
ad gangen ved skriftlig afstemning i 
marts, med mulighed for genvalg.
Brugerrådet arbejder ud fra politisk 
godkendte vedtægter, som kan ses 
på vores hjemmeside. 
 
Brugerrådet holder møde en 
gang om måneden og står for at 
afholde “Husmødet” sammen 
med centerlederen den 3. onsdag i 
måneden kl 13.30.

Husmødet er for alle brugere af 
Aktivitetscentret, og her kan man 
komme med forslag, ris og ros.

Program 
med detaljerede informationer om
de mange aktiviteter, vi kan tilbyde 
i Aktivitetscenter Teglporten, 
udkommer i maj og august. 
 Aktivitetscentrets program kan 
hentes på Kommunens biblioteker 
og på Rådhuset – og selvfølgelig i 
Teglporten 11.  

Men først og sidst er det det 
sociale samvær, der er grundlaget 
for alt her i huset 
– vi glæder os til at byde også 
dig indenfor!


