
Året  2018 

Januar - juli 

Nytårskuren var en succes, denne gang med optræden af 

Rønnebærhus meget dynamiske personale.  

Projekt ensomhed:Projekt ensomhed slutter med udgangen af 2018 og 

fortsætter i drift med bl.a. Fortæl for livet. 

Temadag om frivillighed: den 31. januar deltog Eva og Lene  (frivillig 

fra brugerrådet) i en paneldiskussion inviteret af Socialområdet. 

Socialområdet ønskede at udvikle deres arbejde på frivilligområdet, og 

havde derfor bedt et par repræsentanter fra henholdsvis Kultur- og 

Ældreområdet om at komme og fortælle om erfaringer og om, hvilken 

værdi den frivillige indsats kan skabe for borgerne. 

I samarbejde med Ældresagen afholdt vi Mortens Aften. Det skete 
efter hus-møde/banko. Dejligt arrangement alt incl. som jo udspringer 
af “Danmark spiser sammen”.  

Lene i køkkenet fik forlænget sin ansættelse frem til 1. juli, hvor 
Fartun kom tilbage.  

EU- forordning - Person-datasikkerhed:  

Den 26. maj var der deadline for implementering af øget sikkerhed 
omkring it. Det betød bl. a., at der kom faste regler for, hvordan 
kommunens offentlige institutioner fremadrettet skal forholde sig med 
hensyn til borgernes personfølsomme oplysninger. Fast regelsæt for 
Rønnebærhus udarbejdes.  

Rønnebærhus Aktivitetscenter  
Formandens beretning for 2018

***
BRUGERRÅDSVALGET 2019 



Den nye lov er meget kompliceret og omfattende - en tidskrævende 
implementering er under udrulning overalt i kommunen. 

Seniorrådet fik nye medlemmer - se på  www.rudersdal.seniorråd.dk 

Brugerønsker: Der var her et forslag om bl.a. større hold på nogle af 
vores aktiviteter. Det er noget, vi hele tiden gør os overvejelser om, da 
både brugerrådet og ledelsen af Rønnebærhus jo bl.a. har til opgave at 
varetage brugernes interesser så godt, det nu lader sig gøre. Her er 
vores aktiviteter en meget væsentlig del af disse opgaver, men vi skal 
løbende tage hensyn til efterspørgsel, økonomi og personale. 

Vi afholdt brugerrådsvalg 9. marts 2018. Det blev et såkaldt 

fredsvalg. 

Danmark spiste sammen torsdag den 26. april - i samarbejde 

med ældresagen. På Rønnebærhus stod den på “Kylling og 

citronfromage” - en klar succes!  

Vi havde som altid en dejlig påskefrokost med deltagelse af 
daghjemmet.  

Der blev strammet op omkring information vedr. tidspunkter for ture 
ud af huset. Ønsket var, at tidspunktet står på billetterne. Opslag om 
ture skal være synlige for brugerne, indtil turen er afviklet af hensyn 
til relevante informationer omkring sted og tidspunkter. 

 
Løvspringsturen til Birkegården: Det var en meget varm dag.Turen gik 
til Birkegårdens haver. Smukke blomster og planter, bl.a. en japansk 
have - og forskellige husdyr. Frokosten stod på stegt flæsk med 
persillesovs og en dejlig citronfromage. 

“På tur med Rønnebærhus” (Nordjylland-Læsø): skøn tur! Stor tak til 
Dorte og Janne for en meget fin tilrettelæggelse. 

http://xn--seniorrdet-75a.dk


Tilskud til foredragsholdere: Der blev åbnet op for, at brugerrådet 
undtagelsesvis kan yde tilskud til foredragsholdere etc., hvis 
brugerrådet modtager en ansøgning fra arrangementudvalget , hvoraf 
det fremgår, hvor stort et beløb der søges og til hvad!  

PS: Alle udgifter i forbindelse med arrangementer bogføres i henhold 
til gældende regler for kommunens aktivitetscentre. Brugerrådet og 
Rønnebærhus kører adskilt økonomi. 

Vand på “egne flasker” - en ide fra et gym. hold. De mange 
engangskrus vi bruger, er meget resursekrævende. 

August - december 

Tilmeldinger til efteråret forløb fredeligt. Vi oprettede et nyt hold – en 
Herreklub, som mødes hver torsdag.  

Status over den “forgangne” sommer!  

Den massive varme satte sit præg på fremmødet til de 
forskellige aktiviteter. Det betød, at ikke alle “orkede” at 
gå ud i varmen, hvilket var helt forståeligt. 
Mandag den 27. august kom Fatun tilbage - og Lene stoppede i 
køkkenet, men fortsatte som tilkaldevikar. Der var stor tak til Lene for 
godt samarbejde.  

Budgetforslag for 2019-22, og en deraf afledt forventet 
budgettilpasning, var til høring i brugerrådet.  

Ældre -og værdighedspolitik - høringssvar blev gennemgået i rådet, 
som kunne slutte op om de punkter Rudersdal kommune havde valgt 
at prioritere. 

Arrangementudvalget på Rønnebærhus fik  2 nye medlemmer. Lene 
Gustavsen og Kirsten Juhl, som også er med i brugerrådet. 

Fra september tog vi hul på endnu en masse fredage med skiftende 
foredrag, hus-møder med banko samt mange andre aktiviteter. 

Brugertælling: Huset: Har haft 438 kvinder - 171 mænd ialt 509 over 
14 dage - talt første gang de kommer.  



Alder       Antal      

 
61 -70   -   60  

71 - 80  -  232  

81 - 85  -  109  

86 - 89  -    63  

90 - 99    -  45  

I alt           509

Cafeen: 409 ekspeditioner  

Seniorsund - Hjerneprojekt - meget fint fremmøde. En meget vellykket 
dag med sang, dans og anden hjernegymnastik. Tak til Dorthe og Anna 
for et fint arrangement.  

Rudersdal Kommune varslede ny struktur på voksenområdet  
pr. 1. januar 2019.  

Det nye voksenområde hedder Social og Sundhed. 

Det nye område består af 7 centre: 

·         Sekretariat 
·         Kvalitet og Udvikling 
·         Sociale indsatser 
·         Sundhed og træning 
·         Hjemmepleje og Aktivitetstilbud 
·         Myndighed  
·         Hjælpemidler og boligindretning 
  
I forbindelse med ovennævnte er ansat en ny områdechef, Gitte Bülow 
Larsen. Aktivitetscentrene hører hjemme i området Hjemmepleje og 
Aktivitetstilbud sammen med sygeplejeklinikkerne, Det forebyggende 
Team og Hjemmeplejen.  
  



Løvfaldsturen til Frederiksborg slot bød på en del udfordringer, bl.a. 
omkring adgang for gangbesværede til de forskellige dele 
af slottet. Vi fik et fint foredrag, men måtte efterfølgende 
konstatere, at ikke alle fandt frokosten på “Leonora” 
optimal.  Jeg ved, at arrangementudvalget har taget dette 
til efterretning, og har skærpet opmærksomheden 
omkring valg af frokoststeder ved vores spring-og løvfaldsture. 

Brugerrådet modtog ansøgning fra arrangementudvalget på kr. 
3.000,00 til aktiviteter i september, hvilket blev bevilliget.  

Operetten Flagremusen i Birkerød- incl. middag på Rønnebærhus var 
en stor succes.  

Den 26. november ønskede vi Connie tillykke med de 75. år. 

Fredag den 30. november afholdt vi det årlige julemarked med gløgg 
og æbleskiver. Der er altid meget dejligt håndarbejde som frister. 
Årets hit var Lisas benvarmere, som efterfølgende har prydet en del 
ben på Rønnebærhus denne vinter. 

Fredag den 7. december var der julefest, hvor Skovlykoret sang julen 
ind, og viceborgmester Erik Mollerup overbragte kommunens 
julehilsen.   

Årets sidste arrangement var en dejlig julefrokost fredag den 14. 
december.  

En særlig tak til daghjemmet for deres opbakning til vores mange 
arrangementer.  



På Rønnebærhus er aktivitetsniveauet stort. Udover de mange 
forskellige hold man kan melde sig til, har vi vores  flittige 
“Arrangementudvalg”, som sørger for, at der bydes på afvekslende 
aktiviteter og foredrag de fleste fredage, og de traditionelle 
løvsprings-og løvfaldsture. Ligeledes har vi de årlige “Husmøder”, hvor 
brugerne informeres om stort og småt fra brugerrådet - afsluttende 
med banko.  

Økologien har jo holdt sit indtog i vores populære café - 
hvilket ikke har gjort udvalget af dejlige retter dårligere. 
Bl.a. har de mange spændende fiske-og grøntsagsretter 

fået plads blandt mine favoritter. Dejlig, sund og veltillavet mad. Tak 
for det! 

En stor tak til alle frivillige i Rønnebærhus, hvor kunstgruppen sørger 
for, at vi ikke kun skal se på hvide vægge, vores frivillige 
“blomsterpige”, der altid pynter så fint op med friske 
blomster, og vores “ukuelige “køkkenpiger”, der svæver 
rundt mellem bordene, både til daglig og når vi har 
arrangementer i huset. I receptionen sidder en skiftende 
stab af søde piger, som er vores ansigt udadtil, og som 
bl.a. yder  “God morgen-service” og tager sig venligt af alle, som 
træder ind gennem døren. 

Tak til Eva for kyndigt og omsorgsfuldt lederskab, og til husets 
fastansatte stab for godt samarbejde og for alt det, I yder, for at gøre 
huset til et levende sted at komme. 

Uden vores brugere gik det imidlertid ikke. Tak for jeres opbakning til 
vores dejlige aktivitetscenter. 

Vi byder meget gerne nye brugere og frivillige velkommen på 
Rønnebærhus. Hvis I kender nogen, der har lyst til at deltage i vores 
fællesskab, eller hvis I selv har lyst til at være frivillig, kan I henvende 
jer i receptionen og få en folder.  



Jeg håber, det skal ses som et tegn på stor tilfredshed, at vi meget 
sjældent modtager klager i Brugerrådet. Vi modtager gerne ris og ros. 

Det er altid muligt at kontakte brugerrådet ved at sende en mail til 
bruger@vedskoven.dk eller ved at aflevere en “ønskeseddel” (findes 
på opslagstavlen ved elevatoren) i receptionen.  

 

Kirsten Juhl / Brugerrådsformand  

 


