
 

   

Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

  
 

 
 

1  
14-20 åbent med Sussie, 
Henriette og Danica  
14:15-15:45 Debatgruppe 
15-16:30 
Rundbordsamtale (se 
bagsiden) 
Ca. 18 Bangkok-ris med 
kinakål og thaidressing  

2 
10-14 Oprydningsdag på 
Rønnebærvej. Åbent for 
de borgere der har meldt 
sig til (tilmelding til Julie 
senest d. 28/2 kl. 12) 

3 4 

5 
14-20 åbent med Julie, 
Henriette og Danica 
14-16 Samspil i annekset  
14-15:30 Peer to peer 
åbningstid  
16-18 Ungenetværk 
Ca. 18 Madtærter og salat  

6 
13:15-15.15 
Yoga (se 
bagsiden)  

7  
12-13:15 
litteraturgruppe  
13:30-14.30 
Feriemøde (se 
bagsiden) 
13:30-15:30 
Kreagruppe  

8 
13-16 
Kompetenceudvikling i 
Birkerød (se bagsiden) 

OBS! Centret er 
lukket  

9 
10-14:30 åbent med Julie, 
Henriette og Danica 
Ca. 12 Frokost  
 

10 11 

12 
14-20 åbent med Julie, 
Henriette og Danica 
14-16 Samspil i annekset 
14-15:30 Tegn din fremtid  
16-18 Ungenetværk 
Ca. 18 Kylling med 
rodfrugter, tzatziki og salat  

13 
13:15-15.15 
Yoga (se 
bagsiden) 
16 Filmklub (se 
bagsiden)  

14 
12-13:15 
litteraturgruppe 
13:30-15:30 
Kreagruppe 

15 
14-20 åbent med Michelle, 
Sussie og Danica 
Ca. 18 Koteletter i fad med 
tilbehør 

16 
10-14:30 åbent med Julie, 
Henriette og Danica  
Ca. 12 Frokost 

17 18 

19 
14-20 åbent med Julie, 
Henriette og Danica 
14-16 Samspil i annekset 
14-15:30 Peer to peer 
åbningstid  
16-18 Ungenetværk 
Ca. 18 Kalkunbryst med 
bagte grønsager og salat  

20 
13:15-15.15 
Yoga (se 
bagsiden) 

21 
12-13:15 
litteraturgruppe 
13:30-15:30 
Kreagruppe 

22 
14-20 åbent med Sussie, 
Julie og Danica 
14:30 Husmøde  
Ca. 18 Torsk med 
avocadosalat og 
kartoffelpandekage  

23 
10-14:30 åbent med Julie, 
Henriette og Danica 
Ca. 12 Frokost  

24 25 
12 
Generalforsamling 
med 
Ressourcebanken 
13 påskefrokost 
med 
Ressourcebanken 
(se bagsiden) 

26 
14-20 åbent med Julie, 
Birgitte og Danica 
14-16 Samspil i annekset 
14-15:30 Peer to peer 
åbningstid  
16-18 Ungenetværk 
Ca. 18 Månedens vegetarret  

27 
13:15-15.15 
Yoga (se 
bagsiden) 

28 
13:30-16:30 
Påskehygge med 
Kreagruppen(se 
bagsiden) 

29 

LUKKET  
Skærtorsdag  

30 

LUKKET  
Langfredag  

31  
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Kompetenceudvikling torsdag d. 8. marts  

Denne gang vil Karen Aursand Cand.psych.aut. og 
privatpraktiserende psykolog tale om motivation, 
samt praktiske tilgange til at finde og udvikle 
motivationen. Endnu engang finder det sted i 
Glassalen i Birkerød Idrætscenter kl. 13-16.  
OBS centret er lukket denne dag. 
 
Rundbordssamtale om ”Visioner og mål for  
den psykosociale indsats”? 
Her vil Lene (leder af Socialpædagogisk Center) og 
Tonie (fagkonsulent på Socialområdet) komme på 
besøg på Rønnebærvej. Her vil de meget gerne 
indsamle input til en form for midtvejsevaluering af 
”Visioner og mål for det Psykosociale område i 
Rudersdal Kommune (perioden 2012-2022)” ved at 
afholde en lille rundbordssamtale med de borgere 
og medarbejdere, som har lyst til at være med.  
Samtalen foregår i Temarummet 
 
Loppemarked på Rønnebærvej  
HUSK at se opslaget vedr. loppemarked som 
hænger på opslagstavlen. Hvis du har lyst til at 
hjælpe til i år, skal du senest melde dig på en 
opgave mandag d. 5 marts.  
 
Vær med til yoga 
Vi fortsætter med yoga og afspænding hver tirsdag 
kl. 13:15-15:15. Susanne låser os ind, og sammen 
gør vi klar og rydder op bagefter. Vær med til en 
stund, som gør din krop glad og dit sind afslappet. Vi 
afslutter med en hyggestund med frugt, som vi 
skiftes til at tage med.  
 
Filmklubben mødes igen til marts  
Filmgruppen samles igen tirsdag d. 13. marts  
kl. 16.00 på Rønnebærvej 19.  
Her viser vi originalversionen af ”Det stærke køn” fra 
1989. Den handler om seks kvinder der holder 
sammen i medgang og modgang og deler deres livs 
triumfer og tragedier. Stedet er en lille by i Louisiana 
i sydstaternes USA, og mødestedet er 
skønhedssalonen hos indehaveren Truvy. 

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 eller 7 kr. ad libitum.  
Tilmelding senest fredag d. 9. marts - enten på 
ophængt plakat eller pr. tlf. til Rønnebærvej i 
åbningstiden (46 11 36 04). Der vil være yderligere 
info at finde på plakaten. Vi glæder os til at hygge 
med jer i et par timer - ses vi? 

 
Påskehygge i Kreagruppen  
Kreagruppen arrangerer ”Puste - og male æg”,  
onsdag d. 28.3.18 kl 13.30 - 16.30 i spisestuen. 
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag hvor vi 
er kreative i påskens traditioner.  
Der vil være æg, akrylmaling, pensler, perler og 
pyntebånd til rådighed. Det koster 25 kr. pr pers, 
som betales på dagen. Vi vil bage vafler med 
marmelade til, som er med i prisen. 
Kaffe/te er til husets priser; 1 kop 3,- ad libitum 7.-. 
Du er velkommen til at medbringe dine egne 
materialer til at pynte æg. Du kan tilmelde dig på 
plakaten på opslagstavlen på Rønnebærvej 19 
senest mandag d. 26.3.18. Vi glæder os til at se dig 
Hilsen Jeanne og Charlotte 
 
Feriemøde d. 7. marts kl. 13:30-14:30 
På dette møde kan du komme med forslag til årets 
feriedestination, som i år skal være et sted i 
Danmark.  
 
Ressourcebanken i Rudersdal  
Søndag den 25 marts inviterer 
Ressourcebanken til påskefrokost. 
Menuen står på traditionel påskemad 
med nogle få utraditionelle indslag.  
Prisen for maden er 20 kr. Der vil være salg af 
drikkevarer. I forbindelse med årets påskefrokost vil 
vi afholde generalforsamling inden frokosten  
Generalforsamlingen starter kl 12. Frokosten starter 
kl 13. Det er selvfølgelig helt frivilligt om du vil 
deltage ved generalforsamlingen. Betaling og 
tilmelding til Stig Jacobsen på 25113199 inden d. 16 
marts.  

Ressourcebanken er en forening for psykisk 
sårbare, som bl.a. laver sociale og kulturelle 
arrangementer, hvor vi får positive oplevelser i et 
fællesskab. Morten, Stig, Christina og Jesper kan 
kontaktes på e-mail kontakt@ressource-
banken.dk  
Nuværende telefonnr. samt anden info kan ses på 
hjemmesiden: ressource-banken.dk  
 
Åbningstider  
Vi har faste åbningstider tre dage om ugen, hvor du 
altid er velkommen til at kigge ind:  
Mandag 14-20 
Torsdag 14-20 
Fredag 10-14:30 
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 
Rønnebærvej (ved hjørnet hvor Søren Bager ligger). 
Vi glæder os til at se dig!  Mange hilsner fra 

Henriette Julie Michelle Sussie, Simon og Danica 


