
 

 
 
 

 
 
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. 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 kl. 10. 
 
Fastelavn. 
 
 
Fredag d. 16. februar kl. 10. 
 
                                 Birgitte Oppfeldt 
som arbejder 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 præstestyre,  
   kvinders stilling, moskeer og haver, 
samt af gæstfrihed, nysgerrighed 
   og håbet om forandring.  
                      
    ”Er det ikke farligt, hvordan tør I?" 
spurgte familie og venner, eller:  
    ”Vil I støtte det regime?” 

  
                              Der venter os en spændende formiddag. 
  
 
    Persisk Pige: 
”Må jeg fotografere jer?” 



 

 
 
Fredag d. 23. februar kl. 10. 
 
                                      Jørgen Taagholt   
 
vil i film om historiske lokaliteter på Sjælland og Fyn 
tage os med på tur bl. a. til  
Danmarks  Midtpunkt, Sjællands eneste Rundkirke 
og til Egeskov Slot. 

 
                                                               
 
 
 
 
                                                                       
        
 
 



 

 
                  Egeskov Slot.                                     Bjernede 
Rundkirke.  
        
 
Fredag d. 2. marts kl. 10. 
 
Martine Mørck Taagholt, 20 år, studerende, 
har to gange rejst rundt i Indonesien, bl.a. for at dykke ved 
koralrev.   
Hun vil fortælle om sine rejser, om natur og dyreliv samt vise 
mange undervandsbilleder. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Billetsalg fra 19. februar. 
 
 

Fredag d. 9. marts kl. 10. 
                                                        
Brugerrådsvalg 
 
Brugerrådet repræsenterer brugernes interesse i 
aktivitetscentret og er i løbende dialog  



 

med aktivitetscentrets leder og medarbejdere om udvik-ling 
og tilrettelæggelse af centrets  
aktiviteter. Brugerrådet samarbejder med lederen og 
medarbejderne om organisering af  
de frivilliges indsats. 
 
Vil du være med til at skabe bedst mulige forhold for 
brugerne i Rønnebærhus, så meld  
dig som kandidat. Der er mange vigtige opgaver at  deltage i. 
Mød i alle tilfælde op til  
brugerrådsvalget og giv din mening til kende. 
 
Senest en uge før valgets afholdelse skal kandidaterne være 
påført kandidatlisten, som  
sammen med dagsorden findes på Brugerrådets opslagstavle. 
 
Der er gratis morgenkaffe og lagkage efter frokost.  
Frokostbilletter skal købes/bestilles forud fra 26.februar. 
 

 
   Fredag d. 16. marts kl. 
10. 
         Forfatter,  
Journalist Laura 
Engstrøms  
         primære stofområde 
er kultur.   
         Det seneste år har 

hun skrevet en bog: 
         ”STEMMER AF SØLV” , der er hendes   
         fortælling om de år, hvor hun gik fra at være  
         skeptiker af natur til at åbne sit hjerte og sit sind  



 

         for, at der findes en magisk virkelighed. 
         Der venter os et meget spændende foredrag.   
                                                                Billetsalg fra 5. 
marts.  
 
 
23. marts kl. 11.30 – 15.00. 

                         Påskefrokost 
Program, menu og pris bekendtgøres ved opslag 9. marts. 
 

 
                                                Mannequinopvisning 
 

Fredag d. 6. april kl. 10. 
             Dansk Senior Shop præsenterer: 
                      Sommerens kollektion.                    
     Morgenkaffe og forfriskning under 
forevisningen  
     samt frokost 90 kr. 
     Morgenkaffe og forfriskning 40 kr.  
     Billetsalg fra 19. marts.  

 
 
 

 
Fredag d. 13. april kl. 10. 
                  Husmøde – Bankospil 
Orientering fra Burgerråd.  
Der kan stilles spørgsmål og forslag til 
Brugerrådet.                               
Morgenkaffe og 2 bankoplader på 

indgangsbillet. Billetpris 50 kr.  



 

Billetsalg fra 3. april. 
 
 
 
Fredag d. 20. april kl. 10. 
 

Tidligere sognepræst, 
folketingsmedlem   
                   Ulla Sandbæk 
 
holder et spændende causeri. 
Billetsalg fra 9. april. 

 
 

 
 
 
Fredag d. 4. maj kl. 10. 
                                       Jørgen Taagholt viser film 
fra rejse i  
                                                              RUSLAND. 
                                        Billetsalg fra 23. april.. 
 
 
 
Fredag 18. maj kl. 10. 
                                         Henning Andersen viser 
film fra rejse i  
                                                                   Ukraine 
                                         Billetsalg fra 30. april. 
 



 

 
 
Fredag d.25. maj kl. 10.    
                                           Pastor Peter Nejsum vil 
holde foredrag om 
                                                                   Dan 
Turell.  
                                           Billetsalg fra 14. maj. 
 
  
Fredag d. 1. juni kl. 9.00 – 15.00 
                                          Løvspringstur til 
Birkegårdens smukke haver. 
                                          Der serveres Stegt Flæsk 
& Citronfromage. 
                                          Pris inkl. bustransport 300 kr. 
                                          Billetsalg 14. – 25. maj. 
 
 
 


