
 

 

Opsamling cafémøde den 3. Juli - Tema “Arrangementer”  
 
Hanne og Cathrine bød på kaffe og småkager i cafeen tirsdag den 3. Juli fra kl. 12 til 13. 
 
Der var ingen brugere, der selv opsøgte os; derfor lavede vi opsøgende arbejde blandt 
caféens gæster. Besøgstallet var ikke højt, men ialt fik vi talt med 10- 15 brugere. 
Mange af disse var beboere fra ældreboligerne og det er ikke typiske brugere af 
aktivitetstilbuddet. 
Det generelle input fra vores snakke var det er primært musik og sang som der 
efterspørges mere af – også gerne mere morderne. Der blev også givet udtryk for at der 
allerede foregår mange gode ting - også festerne - men mange af de adspurgte har ikke 
energi til at deltage i aftenarrangementer.  
Der er en vis interesse for at træværkstedet i kælderen står for opstart. 
Lidt udenfor aktivitetstilbuddet blev der efterspurgt flere aktiviteter/større indsats for 
beboerne i ældreboliger. Muligvis stammer savn det fra plejehjemstiden, hvor der var en 
opsøgende funktion i forhold til boligerne på en anden måde. Cathrine formidler dette 
videre. 
 
 
Opsamling cafémøde den 11. Juli - Tema “Aktiviteter”  
 
Brugerrådet og Cathrine bød på kaffe og småkager i cafeen onsdag den 11. Juli fra kl. 12 
til 13. 
 
Der var nogle få brugere der opsøgte os og dette blev kombineret med opsøgende 
arbejde blandt gæsterne i caféen. I alt blev der talt med 20-25 brugere – og der var en 
god debat henover over kaffen. 
Dagens tema var aktiviteter – altsa det man kan melde sig til og som strækker sig over 
typisk 4 måneder. Det var dog svært at afholde sig fra også at tale om arrangementer. 
Vi fik følgende input:  

- Mere for mænd –gerbne noget socialt, f.eks. kortspil og skak; en mandeklub. 
- Der skal kommunikeres bedre ud til boligerne om vores tilbud – gerne opslag. 
- Flere opslag i #Det sker i Rudersdal# 
- Biograf/visning af film om eftermiddagen – f.eks. julefilm 
- Oplæsning af julehistorier ved Grethe Schelde 
- Arrangement med Lokalehistorisk Arkiv 
- Opera studiekreds – Kirsten og Erik Thorup 
- Pileflet 
- Sølvværksted 
- Udetræning med balance 
- Teater – dilettant 
- Krolf – Cathrine inviterer foreningen til demonstration 
- Avanceret IT undervisning 
- Petanque 
- Forslag om arrangementer: 

o Opera 
o Spilcafé 
o Vejlening – hvor finder jeg rundt i kommunes tilbud? 

- Er opslag fra Infoboard altid på hjemmesiden?? 
 
 
Opsamling cafémøde den 19. Juli - Tema “Fester” 
 
Der var mødt ca. 3 brugere og 6 op fra hhv. brugerrådet og fra festudvalget. 



 

 

Cathrine remsede alle årets fester og aftenarrangementer op og gruppen kom med 
feedback. 
Generelt er der tilfredshed med fester og aftenarrangementerne – der har i tidens løb 
været mange gode fester men der har også været nogle hvor planlægningen kunne have 
været bedre. Der er en gruppe, der foretrækker fester, hvor det kun er ældre med. I dag 
er der én fest – sommerfesten hvor vi blander alle brugergrupper i huset – de øvrige 
fester er primært rettet mod aktivitetscenterets brugere.  
Der blev givet udtryk for at der er en god blanding i festernes karakter. 
 
Der var forslag om  

- eftermiddags soire med musik og hygge – f.eks. fra kl. 15-18. 
- Dansearrangementer med Grethe Schelde 
- Musikskolens elever  
- Hyggemusik hvor Anne Mette spiller  

 
Det er vigtigt at vi sørger for at forskellige behov for f.eks. at sidde sammen med en 
gruppe eller at blive introduceret. 
Vi vil gerne have navne ved tilmeldingen så der kan tages højde for en god planlægning 
af bordplan og den skal også variere. 
 
 


