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Velkommen til sommersæsonen 2019 
 

Aktivitetscenter Rønnebærhus byder på et alsidigt program 
med en bred vifte af aktiviteter og arrangementer for Ru-
dersdal kommunes pensionister og efterlønsmodtagere.  
 
Sommeren igennem vil der være rig mulighed for nye op-
levelser, for at være aktiv, for samvær og tid til fordybelse.  
Sammen skaber vi muligheder og rammer for at styrke og 
bevare livskvaliteten.  
 
Sommerprogrammet er fyldt med både ”gamle” kendinge 
og nye aktiviteter. Masser af motion og træning, kreative 
værksteder, udflugter, traveture, studiekredse, samværs-
grupper, foredrag og meget mere. 
 
Sommerens to store udflugter med bus går i år til Køge og 
til området omkring Esrum sø.  
 
Vi gentager succesen med en busrejse og tager denne 
gang til Bornholm 4 dage i maj.  
 
Fredagsarrangementerne fortsætter i maj og delvist i juni.   
 
Udbuddet af aktiviteter og udvalg i caféen vil bl.a. afhænge 
af hvor meget personale der er på arbejde / holder ferie. 
  

Med ønsket om en god og spændende sommer 
Vi glæder os til at se jer i Rønnebærhus 

 
Personalet 

 
Ret til ændringer og overraskelser forbeholdes 
hold øje med opslagstavlen og infoskærmen 
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Praktiske oplysninger om hold  

Holdstart  

Hvor intet andet er anført starter grupperne i ugen der begyn-
der med mandag d. 6. maj. 
 

Tilmelding til aktiviteter  

   
•   Fra d. 25. marts kan holddeltagere på et eksisterende 

hold tilmelde sig og betale for det samme hold i den nye 
sæson. Hvilket betyder, at holdet kan være helt eller 
delvist fyldt.  
Vi gør opmærksom på, at der skal være betalt ved hold- 
start. 

  
•   Tirsdag d. 9. april kl. 8.30 frigives de ledige pladser på 

alle aktivitetshold, og der kan ske tilmelding efter ’først til 
mølle’ princippet. Dørene åbnes kl. 8.00! 

  
 Der vil sidde medarbejdere parat til at svare på spørgs-

mål i forhold til valg af hold. Vi tager også imod tilmel-
ding på telefon og på mail fra d. 9. april kl. 11.30. Ved 
telefonisk henvendelse ringes der på tlf.: 46 11 50 80.  

 Ønsker du at tilmelde dig på mail, gøres der opmærk-
som på, at tilmeldingen først er registreret når du har 
modtaget svarmail. Ved mailtilmelding benyttes: 

 roennebaerhus@rudersdal.dk ,  - husk at påføre tlf. nr. 
   
•   Fra tilmeldingsdagen, d.9. april, er det muligt at blive 

skrevet på venteliste til fyldte hold. Der er løbende op-
tag, hvilket vil sige, at ledige pladser tilbydes ventelisten 
i rækkefølge. Ventelisten nulstilles ved hver sæsonstart.
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Brugerbetaling  

Der betales for en sæson på 4 måneder.  
 
Deltagelse pr. hold: 
1 hold med ugentlig undervisning i sommerprogrammet 
270,00 kr. - der vil forekomme aflysninger pga. afholdelse 
af ferie 
 
Enkelte hold har færre mødegange og dermed lavere bru-
gerbetaling.  
 

 
Til alle aktiviteter og kurser gælder, at man skal beregne  
udgifter til materiale og fotokopier etc. 
 
Vi gør opmærksom på, at der for hvert hold vil være et 
minimum antal deltagere for at holdet startes. 
 

Rundvisning i Rønnebærhus  

Følgende tirsdag kl. 13.00 er der rundvisning i Rønne-
bærhus: 
 

• Tirsdag d. 25. juni  
 

Mød op i receptionen – tilmelding er ikke nødvendig. Vi 
viser rundt i Rønnebærhus`s dejlige lokaler. Efter rundvis-
ningen byder vi på en kop kaffe eller te i caféen, hvor der 
vil være mulighed for at stille spørgsmål.
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Gymnastik og bevægelse 
 
Hvilket hold er det rigtige for mig? 
For at hjælpe dig med at finde det rigtige hold, har vi delt holde-
ne ind i tre niveauer:  
 

1. Niveau LET: På dette niveau har vi to typer hold: Let Gym-
nastik hvor alle øvelser foregår siddende på en stol. Socialt 
samvær vægtes højt efter hver gymnastiktime. Der er to in-
struktører tilknyttet denne type hold. 
Let Plus ; de fleste øvelser foregår siddende på en stol, 
med enkelte stående øvelser. Der vil forekomme enkelte 
sociale arrangementer i løbet af sæsonen. Holdet har 1 in-
struktør. 

 
2. Niveau: MELLEM:Stolegymnastik, hvor vi bruger stolen 

som udgangspunkt, men også laver en del øvelser stående 
og i et noget højere tempo end niveau Let. 
 

3. Niveau: HØJT. Træning i naturen, samt holdet ”Stræk Styr-
ke og Afspænding” hvor man forholdsvist ubesværet skal 
kunne komme op og ned fra underlaget.  Alle udendørs 
hold har niveau HØJT. Det forventes at du kan gå ca. 3-4 
km uden ganghjælpemiddel, bortset fra ”Stavgang” og ”Ud 
at gå i det blå” 
 

PRØVETIME FØR ENDELIG TILMELDING: 
Når du ønsker at tilmelde dig vores gymnastikhold, tilbydes du 
en prøvetime på det hold, som vi som udgangspunkt vurderer 
passer dine ønsker og behov. Umiddelbart efter prøvetimen har 
vi en samtale, hvor vi sammen finder ud af, om holdet og ni-
veauet er passende.  
Dette gør vi, for at sikre, at du bliver tilmeldt det rette hold for 
dig. 

 



 

7 
 

 
 
 
 

Sommergymnastik 
 

Let gymnastik (Let) 
Vi starter med en times fysisk aktivitet, hvor kroppen arbejdes 
igennem i et roligt tempo. Vi laver øvelser for kondition, styrke 
og balance. 
Efter motionen er der hyggeligt samvær med kaffe/te. 
 
Antal deltagere:   Max. 8 
 
Tid:    Tirsdag kl. 9.45 – 11.30 
Sæsonstart:   7.maj  
Sted:  Gymnastiksalen i Daghjemmet 
Undervisere:  Anna Sinding 
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Let gymnastik (Let) 
På dette hold arbejder vi hele kroppen igennem til god musik. 
Alle øvelser foregår siddende på en stol, og i et roligt tempo. Vi 
bruger bl.a. elastikker, håndvægte og bolde i træningen. Vi går 
også i fitnessrummet én gang om måneden og træner i maski-
ner. Hvis vejret tillader det, kan dele af træningen foregå ude i 
vores dejlige have. 
Efter gymnastikken er der hyggeligt samvær med kaffe/te og hu-
sets hjemmebagte kage eller boller.  
 
Antal deltagere:  Max. 10 
 
Tid:   Tirsdag kl. 12.45 – 14.45 
Sæsonstart:  14. maj    
Sted:   Gymnastiksalen  
Undervisere:  Dorte Frølund Strand og Janne Bolin 
 

Let Plus (Let) 
På dette hold træner vi primært siddende på stolen. Enkelte 
øvelser vil kunne foregå stående og med kontakt til stolen - fx 
balancetræning. Hele kroppen bliver arbejdet godt igennem til 
dejlig musik, og i et tempo der smører leddene, styrker muskler-
ne og giver sved på panden. Der bruges små redskaber som fx 
elastikker, håndvægte og bolde.  
 
Max 20 personer 
 
Tid: Tirsdag kl. 9.30 -10.30 
Sæsonstart: 14. maj 
Sted:  Gymnastiksalen 
Underviser: Janne Bolin 
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Gymnastik (Mellem) 
Kom og vær med til dejlig sommergymnastik. På disse hold ar-
bejder vi hele kroppen igennem fra top til tå til god musik. Vi 
træner smidighed, balance, kondition og muskelstyrke med en 
stol som støttepunkt. Undervisningen er tilrettelagt, så man kan 
være med på forskellige niveauer. Ind imellem vil vi benytte vo-
res dejlige terrasse til træningen. Der er endvidere mulighed for 
at supplere træningen ved at benytte vores fitnessmaskiner 1-2 
gange om ugen, se tekst vedr. fitnesstræning s.14 
 
Antal deltagere: Max. 28 
 
Tid:  Mandag, onsdag og torsdag 

kl. 9.30 - 10.30  
Onsdag endvidere også  
kl.10.45 - 11.45 og kl.12.45 - 13.45 

Sæsonstart: 6. maj 
Sted:   Gymnastiksalen  
Undervisere: Dorte Frølund Strand, Janne Bolin og Anna 

Sinding 
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Dynamisk træning i naturen (Højt) 
Når vi bevæger os får vi det bedre i kroppen, og når vi bevæger 
os sammen med andre, får vi samtidig nye impulser og mulighed 
for et godt grin. 
 
Vi skal ud og bevæge os i Rudersdals smukke natur. Vi vil lave 
øvelser med fokus på muskelstyrke, kondition, balance, smidig-
hed og koordination. Ved at træne udendørs, kan vi udnytte de 
træningsmuligheder naturen tilbyder, såsom ujævnt underlag, 
små bakker og træer. Vi får samtidig stimuleret vores mange 
sanser ved at opholde os i naturen. 
 
Obs – Træningen gradueres så man kan være med på forskelli-
ge niveauer, men man skal som minimum kunne gå 4 km uden 
ganghjælpemiddel. 
 
Antal deltagere: Max. 20 
 
Tid:  Fredag kl. 10.00 - 11.30 
Datoer:               14, 21, 28. juni samt 5. juli 

9, 16, 23 og 30. august  
Sted: Vi mødes på Rønnebærhus, men bruger den 

omkringliggende natur til træningen. 
Undervisere: Dorte Frølund Strand  
Pris:  180,00 kr. 
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Mænds Sundhedsdag på Havarthigården.  
Onsdag d. 12. juni 2019. Kl. 11-14. 
 
Kom og vær med til en spændende - og gratis - dag med fore-
drag om hvordan vi bevarer et godt liv i en høj alder. 
 
Velkomst ved Formand for Social og Sundhedsudvalget Birgitte 
Schjerning Poulsen. 
Foredrag ved Seniorforsker og overlæge dr. med Carsten 
Hendrichsen ”Et godt liv i en høj alder – hvordan?”  
Efter foredraget serveres grillpølser i den hyggelige gårdhave. 
Her fås også oplysninger om mange af de gode aktivitetstilbud 
for mænd, der er i Rudersdal Kommune. 
Du kan slå dig ned i hyggeligt samvær ved bordene i gårdhaven. 
Drikkevarer sælges til rimelige priser. 
 
Se mere på Ældre Sagens, Aktivitetscentrenes og Aktive Birke-
rød Seniorers hjemmesider. 
Se også annonceringen i lokalaviserne. 
 

 
Tidspunkt: Onsdag d. 12. juni kl. 11.00 – 14.00 
Sted:  Havarthigården, Havarthivej 6, 2840 Holte. 
Tovholder: Dorte Frølund Strand 
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Stavgang (Højt) 
Vil du med ud og have frisk luft, og nyde den skønne natur i Ru-
dersdal Kommune sammen med andre, så er dette hold noget 
for dig. Ved stavgang træner vi kondition og musklerne i især 
arme, ben, ryg og mave. Stavgang er mere effektivt for din kon-
dition, idet stavene giver os stabilitet, og dermed mulighed for, at 
vi kan gå i et hurtigere tempo.  
 
Holdet er for både nybegyndere og øvede. Vi starter med at in-
troducere dig for korrekt indstilling af stave og grundteknikken.  
Har du ikke dine egne stave, har du mulighed for at låne et par. 
 
Vi starter med en god opvarmning af led og muskler. Efter behov 
deles gruppen i 2, med hvert sit tempo. Vi slutter af igen samlet 
med gode strækøvelser.  
 
Holdet har fokus på hyggeligt samvær, og vi vil derfor, når vejret 
tillader det, have kaffe/te med på turen, som vi kan nyde under-
vejs. 
 
Tid:   Mandag kl. 13.00 - 14.30 
Sæsonstart: 13.maj 
Mødested:  Indgangen til Rønnebærhus                              
Undervisere: Dorte Frølund Strand og Janne Bolin 
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Rudersdal Senior Triatlon (RST) (Højt)  - for mænd 60+  
RST er en træningsgruppe, der består af 40 motions- og natur-
glade mænd. Vi træner tirsdag fra Vedbæk med fælles opvarm-
ning og diverse smidigheds-, styrke- og balanceøvelser. Herefter 
er der ca. 2 - 4 km’s løb, lunten eller rask gang.  
Gruppen har desuden nedsat et aktivitetsudvalg, der laver man-
ge spændende sociale arrangementer. 
Der vil forekomme selvtræning. 
 
OBS: Der er desværre ikke plads på holdet i øjeblikket, men du 
kan skrive dig på en venteliste. 
 
Tid:  Tirsdag kl. 9.00 - 10.15.  
Sted:  Træningspavillonerne, Vedbæk Strandpark.  
Sæson:   5. marts - 25. juni  
 
Holdet er et samarbejde mellem Foreningen Bakkehuset og 
Rønnebærhus Aktivitetscenter. 
Pris ved medlemsskab af Bakkehuset: 500 kr. for et ½ år. 
Pris for RST uden medlemsskab af Bakkehuset: 360 kr. for en 
sæson. 
 
Kontakt: Dorte Frølund Strand (Rønnebærhus, tlf. 46 11 50 80 
mail: STRA@rudersdal.dk) 
 eller Majken Frøslev (mail: majf@rudersdal.dk)  
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Ud at gå i det blå 
Det er godt at få rørt sig - og endnu bedre sammen med andre. 
 
Vi går tur/retur Rønnebærhus – Holte Havn.  
Her kan vi slå os ned og evt. købe en forfriskning. 
Er vejret ustabilt går vi i stedet til Holte Midtpunkt. Her er der mu-
lighed for en forfriskning i Centrets indendørs cafe. Måske er der 
stemning for at gå i butikker. 
 
Vi går i et stille og roligt tempo. Der er små 400 m. til havnen. 
En rollator er ingen hindring. Den er også god at have, hvis man 
har brug for at holde en lille pause undervejs. 
 

Antal deltagere: Max. 8 
 

Tid:  Onsdag kl. 12.45-14.30 
Sæsonstart:  8. maj 
Personale:  Anna Sinding 
 

Fitnesstræning (selvtræning) 
På Rønnebærhus har vi et dejligt lyst fitnessrum. Her er det mu-
ligt at træne styrke, balance og kondition i de forskellige maski-
ner. Fitnessmaskinerne kan både benyttes af borgere, der i for-
vejen er tilknyttet et hold på Rønnebærhus samt borgere, der ik-
ke er tilknyttet et hold. Hvis din gangfunktion er så usikker, at du 
anvender hjælpemidler, kan fitnessrummet som udgangspunkt 
ikke anvendes til selvtræning. Dette pga. din egen sikkerhed, da 
der ikke er personale til stede i fitnessrummet. 
 
Er du tilknyttet et hold, kan du frit træne i fitnessrummet op til to 
gange om ugen.  
 
Er du ikke tilknyttet et hold, betales der fuld brugerbetaling for 
benyttelse af fitnessrummet.  
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Dette er dog kun muligt, såfremt der er ledige tider og mod beta-
ling for en sæson på fire måneder.  
 
For at benytte fitnessrummet skal man igennem en instruktion i 
brug af maskinerne. Dette foregår med en af vores aktivitets-
medarbejdere fra træningsafdelingen og foregår som udgangs-
punkt mandage kl. 14-15. Kontakt Anna Sinding, Janne Bolin el-
ler Dorte Frølund Strand for nærmere aftale. 
 
Brugerbetaling pr. sæson udgør: 
1-2 træningstider pr. uge: kr. 360,00 kr. 
3-4 træningstider pr. uge: kr. 720,00 kr. 
 

 
 
 
 
 

Udendørs Fitness & Motion 
Kom med udenfor og træn - året rundt. Naturen er det perfekte 
træningsrum, og når vi opholder os i naturen stiger vores humør 
lige et par grader.  
Hver uge har sit eget program – fælles for det hele er at trænin-
gen styrker dine muskler, dine knogler og dit humør. På dette 
hold træner vi balance, kondition og styrke gennem forskellige 
øvelser; individuelle, parøvelser og øvelser i mindre grupper. Vi 
får pulsen op ved at bevæge os i kuperet terræn, i forskellige 
tempi samt med stationstræning, hvor vi kombinerer styrke-, ud-
holdenheds- og stabilitetsøvelser. Vi løber sjældent og bruger 
primært vores egen kropsvægt som udgangspunkt. Hver gang 
slutter vi af med stræk og evt. en kort afspændingsøvelse.  
   

Tid:  Torsdag kl. 9.15 – 10.15 
Sæsonstart: 9.maj  
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Sted:  Søengen 4 – lige overfor Skovbrynet 
Underviser: Janne Bolin 
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Herreklub 
Hyggeligt og givtigt samvær i en klub – kun for herrer. 
Vi samles om det, vi finder interessant eller sjovt – fx en quiz 
spille petanque, billard eller diskutere aktuelle emner. 
 
Har man lyst til at træne i vores fitnessmaskiner inden vi samles, 
er der også mulighed for dette. 
 
Antal deltagere: Max. 8 

 
Tid:  Torsdag kl. 13.00 - 14.30  

Evt. træning i fitnessrummet inden, er i tids-
rummet kl. 12.05 – 12.55 

Sæsonstart: 2. maj  
Sted:  Dagligstuen på 1. sal 
Medarbejder:  Anna Sinding 
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Kreative aktiviteter  
 

 

Kurser i Pileflet 
Det er igen blevet moderne at flette med pil. Har du lyst til at 
prøve kræfter med dette vidunderlige materiale er chancen der 
nu.  
Vi fletter fortrinsvis kurve og ting til haven, men sig til, hvis du 
har specielle ønsker. 
Alle kan deltage, øvede såvel som nybegyndere. 
Kurset foregår udendørs, hvis vejret tillader, ellers i vores aktivi-
tetslokale på 1. sal. Praktisk tøj der kan tåle at blive snavset er 
en fordel. 
Medbring en skarp  kniv og en skarp  rosensaks. 
Prisen er iberegnet flettepil, men ikke bunde og andet tilbehør. 
 
Antal deltagere: Max. 10.  
 
Tid:  kl. 9.30 til 15.00  
Datoer:  13., 14. og 15. maj 
Underviser: Lotte Laulund 
Pris:  250,00 kr. 
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Flødebolleworkshop 
Kom og vær med til at lave de skønneste hjemmelavede fløde-
boller. Vi prøver os frem med forskellige smage. 
Husk forklæde og en kasse til dine flødeboller. ca. 10 stk. 
 
Antal deltagere: Max 10. 
 
Tid.  Mandag Kl. 10.00-14.30  
Dato:  6. maj  
Sted:   Køkkenet på 1.sal 
Instruktør: Lotte Laulund 
Frivillig:  Lone Risegaard 
Pris:   100,00 kr. inkl. råvarer. 
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Akvarelkursus med Karen Lindberg 
Eksperimenterende atmosfærisk akvarelmaling. 
  
Prøv nye akvarelteknikker hvor vi maler med store pensler og får 
det hele til at flyde. Første dag arbejder vi med forskellige "far-
vevask" og flydende øvelser, som ligger til grund for at male bil-
leder af dyr. Dagen efter går vi i gang med at male blomster med 
de flydende teknikker, og den sidste dag kaster vi os ud i det 
mere vilde ved at tilføje akvarellen andre medier. Vi maler dyr 
efter fotos og blomsterne finder vi i vores haver. 
 
Antal deltagere: Max. 10 
 
Tid:   10-14.30 
Datoer:   27., 28. og 29. maj. 
Sted:   Køkken 1.sal. 
Pris:   660,00 kr. 
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Akvarelworkshop  
Kan du lide at male med akvarel, er denne workshop måske no-
get for dig. 
Vi introduceres til forskellige teknikker og prøver dem af i fælles-
skab. 
Hvis vejret er til det, går vi ud af huset og finder et rart sted at 
sidde. Her kan vi også arbejde med vores skitsebøger. 
For de, der har lyst, vil det også være muligt at arbejde med Co-
lografi. 
Du skal selv medbringe malegrej. 
 
 
Tid: Onsdag kl. 10.00 – 14.30 
Sæsonstart: 8. maj  
Sted: Køkken, aktivitetslokale på 1. sal 
Koordinator: Lotte Laulund 
Frivillig: Verner Damgård 
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Smukke blomster i Italiensk Crepepapir 
Kom og lav de skønneste blomster i crepepapir. Der vil være in-
struktion til forskellige blomster ex. Valmue, Rose, Fransk Ane-
mone og magnolie, men kun fantasien sætter grænser. 
Se inspirationsudstilling i montren. 
Medbring gerne en stor og en lille skarp papirsaks og en limpi-
stol. 
 
Tid: Torsdag 9.30 -14.30 
Datoer: 13. og 20.juni 
 1., 8. og 15. august 
 
Sted:  Kreativt værksted eller ude hvis vejret er til 

det. 
Pris:  22,50 pr. gang. Det er muligt at melde sig til 

det antal gange man har lyst/mulighed. Påregn 
en udgift til materialer. 

Instruktør: Lotte Laulund 
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Ud at se 
 
Også denne sommer er det muligt at deltage i vores tirsdagsture 
ud af huset. De fleste af turene er tilrettelagt som traveture, så vi 
kan nyde det forhåbentligt gode vejr. Madpakken spises i det fri. 
 
I uge 27, 28, 29 og 30 holder jeg sommerferie, men hvis der er 
interesse for det, vælger vi nogle turledere, så holdet kan fort-
sætte alligevel. 
Det er en forudsætning for at deltage at du er godt gående, da 
turene, som sagt, er tilrettelagt som traveture og vi benytter os af 
offentlig transport. 
 
Det endelige program vil ligge på vores hjemmeside, udleveres i 
receptionen, og vil være opslået på opslagstavlen i foyeren. 
 
 
Tid: Tirsdag ca. kl. 10.00-15.30 
Turleder: Lotte Laulund 
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Studiekredse/-grupper 

Filmgruppe 
 
Holder du af at se film, så er filmgruppen måske noget for dig. 
Vi vælger film ud fra en bred palette – og taler efterfølgende om 
indhold, musikken, billedsiden etc. 
Der vil være korte indslag om instruktører og skuespillere. 
Vi værdsætter en debat med åbent sind, ved at der er lige så 
mange meninger som deltagere, og der er højt til loftet. 
 
Antal deltagere: Max. 16 
 
Tid: Torsdag kl. 9.30-12.00 
Sæsonstart: 9.maj  
Sted: Filmrummet 
Underviser: Anna Sinding 
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Syng og smil 
Dette hold er for dig, som godt kan lide at synge. 
 
At synge giver glæde og energi og det er en hyggelig måde at 
samles på. 
Vi udvælger sammen de sange, vi har lyst til at synge.  
Det kan være fra Højskolesangbogen eller sange af nyere dato.  
 
Det gælder ikke om at synge smukt – det vigtigste er, at du har 
lyst til at synge i selskab med andre sangglade mennesker.  
 
Jeg synger gerne for. 
 
Kaffe/te og kage kan købes i cafeen når du kommer. Så får vi 
det bragt op til pausen. 
 
Antal deltagere: Max. 15 
 
Tid:  Tirsdag kl. 13.00 -14.30 
sæsonstart: 7. maj, herefter hver anden tirsdag i ulige  

uger.  
Sted:  Dagligstuen  
Medarbejder: Anna Sinding 
Pris: 135,00 kr. 
 



 

26 
 

  

Sommersamværsgruppe 
Vi mødes til et par timers hyggeligt og givtigt samvær – og kaffe. 
Som udgangspunkt nyder vi sommervejret udenfor på terrassen 
eller i vores have. 
Her hygger vi bl.a. med at spille forskellige (udendørs) spil, op-
læsning/debat, musik og sang. 
Den første gang (d. 21 juni) fejrer vi Sankt Hans sammen. 
 
Der er efterfølgende mulighed for at spise frokost sammen i ca-
féen. 
 
Tid: Fredag fra kl. 10.00 – 12.00 
Sæsonstart: 21.juni  
Sted: Terrassen eller køkkenet på 1. sal 
Medarbejder: Anna Sinding 
Pris: 160,00 kr.            
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Fredagsarrangementer 

 
Fra 3. maj til 14.juni afholdes ”Fredagsarrangementer” med kul-
turelle og aktuelle foredrag, musikalsk underholdning eller bustu-
re. 
 
Alle pensionister og efterlønsmodtagere er velkomne til disse ar-
rangementer. 
 
Dato for og udførlig beskrivelse af arrangementerne oplyses i 
Rønnebærhus`s særlige pjece ”Fredagsarrangementer” samt i 
”Senior Nyt”. 
 
På fredage koster arrangementet inkl. morgenkaffe med brød 
50,- kr. Der serveres ”Tag selv bord” kl. ca. 12.00 for 60,00 kr. 
 
Der er forsalg af billetter, normalt fra mandag i ugen før arran-
gementet. ”Tag selv bord” billetter købes i receptionen forud  for 
arrangementet. 
 
 

 

 
. 
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Ture  
 

 
 

Bustur til Køge, Vallø og Vedskølle 
Vi kører en tur i det skønne Sydsjælland.  
Afgang fra Rønnebærhus kl. 9.30 Hjemkomst kl.15.30 
Frokosten spiser vi på Restaurant Arken på Køge havn. (Ikke at 
forveksle med museet) 
Prisen dækker: bustur, frokostanretning med valgfri øl/vand/vin 
samt kaffe og kage. 
For nærmere information se opslagstavlen i receptionen.  
 
Dato:  Torsdag d. 27. juni 
Turguide: Lotte Laulund 
Pris: 375,00 kr.  
 
Tilmelding og betaling i receptionen senest 12.juni 
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Bustur rundt om Esrum sø  
Afgang fra Rønnebærhus ca. kl. 9.30. Hjemkomst til Rønnebær-
hus kl. 15.00 
Turen er under planlægning, men vi ved at, vi skal køre en tur 
rundt om Esrum sø og spise frokost på vejen. For nærmere in-
formation se opslagstavlen i receptionen. 
 
Dato:  Torsdag d. 22. august 
Turguide: Lotte Laulund 
Pris:  se opslag 
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Ugeskema for gennemgående aktiviteter  
 

 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Gymna-
stik (M) 
Fitness 

Gymna-
stik (Let 

plus) 
Fitness 

Gymna-
stik (M) 
Fitness 

Gymnastik 
(M) 

Fitness 

Dynamisk  
Træning i 
naturen 

     
    

Sommer-
samværs 
gruppe 

 
 
 
 
 
 
 

 RST Akvarel 
workshop 

Udendørs 
fitness 

    
 ”Ud at se” Gymna-

stik (M) 
Kreativ-
torsdag 

    
 Let gym-

nastik 
  Film 

Frokost Frokost Frokost Frokost 
Stavgang Let gym-

nastik  
Akvarel 

workshop 
 

Sommer-
café 

 
 

Syng og 
smil  

 
 

 
Ud at gå i 

det blå 

 
Kreativ-
torsdag 

 
    
 ”Ud at se” 

 
 
 

 
 

Gymna-
stik (M) 

Herre klub 
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Café Rønnebærhus 
Vi byder dig velkommen i vores café Rønnebærhus, vi er stolte 
af at kunne fortælle at vores økologiprocent ligger på over 70 %. 
 
Åbningstider mandag – torsdag: 
 
Kaffe/te og ostemad  kl.   9.30 - 10.30 
Frokost  kl. 11.30 -13.00 
Kaffe/te og kage  kl.  11.30 -14.00 

Vi serverer 
Vi byder på varm mad, suppe m. brød, tærte m. salat, små an-
retninger m. brød, lune retter og kage. Alt er hjemmelavet. 
Udbuddet kan variere og er altid sæsonbetonet. 
 
Øl, vin og sodavand 
 
Fredag i perioden 3.maj til 14. juni kan der købes frokost i 
forlængelse af fredagsarrangementer fra kl. 12.00 – 13.00, der 
kan købes kaffe/te og kage i tidsrummet fra kl. 12.30 – 13.30. 
Bemærk at frokosten i den periode skal forudbestilles. 
 
 
14 dages menuplan ligger ved receptionen og kan også ses på 
vores hjemmeside  
 

www.roennebaerhus.rudersdal.dk 
 

På gensyn i vores café 
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Kørsel 
 
 
Såfremt der er behov for kørsel til Rønnebærhus Aktivitetscenter 
(RBH), ansøges om dette ved henvendelse til centerleder Eva 
Sørensen eller Kirsten Brandt Spile. 
 
Der kan tildeles kørsel, hvor der af fysiske eller psykiske årsager 
er belæg for dette. Det er ikke muligt at få kørsel af vejrlige år-
sager. Kørslen er altid fra bopæl til RBH samt retur, det er ikke 
muligt at blive sat af andre steder. 
 
Kørsel til RBH er samkørsel i beredskabets busser på bestemte 
tidspunkter. 
 
Mandag – torsdag: Fremkørsel til RBH kl. 9.30 og 

kl.11.30 
Hjemkørsel fra RBH kl. 12.15 og 
kl.14.45 

Fredag:    Fremkørsel til RBH kl. 9.30 
   Hjemkørsel fra RBH kl. 13.30 

I perioden 17. juni – 30.august er der 
hjemkørsel kl. 13.00 
 

Der er egenbetaling på kørsel. Egenbetalingen udgør i 2019 
409,00 kr. for at køre en gang om ugen i 4 måneder. Der er mu-
lighed for at køre op til 5 gange ugentlig, prisen stiger så tilsva-
rende. 
 

Der kan også benyttes Flextur;  
Læs mere herom på: moviatrafik.dk/flexkunde.  
Eller ring på tlf. 70 26 27 27 
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Egenbetaling – takster i 2019: 
 

1 gang om ugen    409,00 kr.  
2 gange om ugen    818,00 kr.  
3 gange om ugen  1227,00 kr.  
4 gange om ugen  1636,00 kr.  
5 gange om ugen  2045,00 kr. 

 
Beløbet indbetales 1. maj, 1. september og 1. januar. 
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Tryghedsopkald 
 
Pensionister, der ikke til daglig er i forbindelse med familie, ven-
ner eller hjemmeplejen, kan være med i kontaktordningen. 
 
Det betyder, at man bliver ringet op hver morgen mellem kl. 
8.30 og 9.00. Hvis telefonopkaldet ikke besvares, vil der hur-
tigst muligt blive taget kontakt til hjemmeplejen og evt. pårø-
rende. 
For yderligere oplysninger henvendelse til receptionen. 
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Det faste personale i Rønnebærhus Aktivitetscenter:  
 
 
Centerleder:  
Eva Sørensen   
 
Administrativ medarbejder: 
Kirsten Brandt Spile  
 
Aktivitetsmedarbejdere:    
Lotte Laulund   
Janne Bolin    
Dorte Frølund Strand 
Anna Sinding   
 
  
Køkken:  
Ansvarlig: Dorthe Uhlig   
Katrine Pedersen   
Fartun Mohamed Farah  
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Åbningstider Rønnebærhus Aktivitetscenter 
Mandag – Fredag    kl. 8.30 – 15.00 
Åbningstider i receptionen             kl. 8.30 – 15.00 
 

Café: 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl.  9.30 – 14.00 
Madsalg     kl. 11.30 –13.00 
Kaffe/te – kage    kl. 11.30 –14.00 
 
Fredag     kl. 12.00 – 13.00 
Kaffe/te – Kage    kl. 12.30 – 13.30  
 
 
OBS! 
D. 1. maj, 31.maj og 5. juni  er Rønnebærhus Aktivitetscenter og 

caféen lukket  
 
 
 

www.roennebaerhus.rudersdal.dk 
 
 
 
 
 
 

 
På gensyn i Rønnebærhus Aktivitetscenter 

 
 


