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Velkommen til Aktivitetscenter Rønnebæ rhus 
 

Sæsonen september 2019 – april 2020 
For pensionister og efterlønsmodtagere i Rudersdal Kommune 
 
Velkommen til en ny sæson i Aktivitetscenter Rønnebærhus. 
Vi har sammensat et alsidigt og spændende program med bå-
de gamle kendinge og nye indslag. 
  
I løbet af sæsonen kan der blive udbudt nye aktiviteter og æn-
dret på eksisterende hold; orientering herom vil blive annonce-
ret i god tid på holdene, på hjemmesiden, på infoskærmen og 
ved opslag i huset. 
 
Vi tilbyder en bred vifte af aktiviteter inden for vedligeholdende 
træning, kreative værksteder, studiekredse inden for blandt 
andet sang, madlavning og litteratur, samværsgrupper med va-
rieret indhold og meget mere. Ved hver aktivitet er der et navn 
på en underviser, som du kan kontakte hvis du vil høre mere.  
Der bliver ansat en ny medarbejder til det kreative område og 
det betyder at der også vil blive udbudt nye kreative aktivitets-
tilbud.    
 
I Rønnebærhus skaber vi rammer for et aktivt liv. Sammen 
med brugerne skaber vi muligheder for at styrke og bevare 
livskvalitet og trivsel.  

Vi glæder os til at se dig 
 

Personalet på Rønnebærhus 
Ret til ændringer og overraskelser forbeholdes 
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Praktiske oplysninger om hold 

Holdstart 
Hvor intet andet er anført starter grupperne i ugen fra 9. sep-
tember. 

Tilmelding til aktiviteter  

   
•   Fra midt i juli kan holddeltagere på et eksisterende hold til-

melde 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 holdstart. 
  
•   Tirsdag d. 20. august 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 spørgsmål i 

forhold til valg af hold. Vi tager også imod tilmelding på tele-
fon og på mail fra d. 20. august kl. 11.30. Ved telefonisk 
henvendelse ringes der på tlf.: 46 11 50 80.  

 Ønsker du at tilmelde dig på mail, gøres der opmærksom 
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. 20. august  er det muligt at blive 

skrevet på venteliste til fyldte hold. Der er løbende optag, 
hvilket vil sige, at ledige pladser tilbydes ventelisten i række-
følge. Ventelisten nulstilles ved hver sæsonstart.  
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Brugerbetaling  
Der betales for en sæson på 4 måneder.  
Prisen for 4 måneder er 360,- kr. pr. hold i 2019. 
Fra 1. januar 2020, vil der forventeligt komme en prisstigning. 
Betalingen opkræves 1. september 2019 og 1. januar 2020. 
Brugerbetalingen skal være indbetalt ved holdstart. Enkelte 
hold har færre mødegange og dermed lavere brugerbetaling. 
Her vil prisen stå under det enkelte hold. 
 
Vi gør opmærksom på, at der skal være tilmeldt et acceptabelt 
antal deltagere, for at det enkelte hold oprettes 
 
Til alle aktiviteter og kurser gælder, at man skal beregne udgif-
ter til materiale, fotokopier og bøger. 

 
Vi vil gerne undgå at aflyse stolegymnastikken MELLEM, hvor-
for der ved pludselig opstået fravær (sygdom) hos medarbej-
deren, vil være træning efter trænings DVD på MELLEM ni-
veau. 
Der vil således ikke ske aflysning af holdet. 
Det betyder, at vi ikke ringer og aflyser, eller giver besked om, 
at der vil være træning efter DVD.   

Rundvisning i Rønnebærhus 
Følgende tirsdage kl. 13.00 er der rundvisning i Rønnebærhus: 
• 24.09.19 
• 28.01.20 
• 28.04.20 
Mød op i receptionen – tilmelding er ikke nødvendig. Vi viser 
rundt i Rønnebærhus dejlige lokaler. Efter rundvisningen byder 
vi på en kop kaffe eller te i caféen, hvor der vil være mulighed 
for at stille spørgsmål.  
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Aflysninger     
D.12. november 2019 er der personaledag. Caféen er lukket. 
D.18. december 2019 laves sommerprogrammet.  
D. 28. april 2020 laves vinterprogram 
 
. 

Gymnastik og bevægelse 

Hvilket hold er det rigtige for mig? 
For at hjælpe dig med at finde det rigtige hold, har vi delt hol-
dene ind i tre niveauer:                                 
 
Niveau LET:  
På dette niveau har vi to typer hold: 
Let Gymnastik hvor alle øvelser foregår siddende på en stol. 
Socialt samvær vægtes højt efter hver gymnastiktime. Der kan 
være to instruktører tilknyttet denne type hold. 
Let Plus; de fleste øvelser foregår siddende på en stol, med 
enkelte stående øvelser. Der vil forekomme enkelte sociale ar-
rangementer i løbet af sæsonen. Holdet har 1 instruktør. 
 
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. 
 
Niveau HØJT: 
Alle udendørs træningshold, hvor det forventes at du kan gå 
ca. 4 km uden ganghjælpemiddel.  
De indendørs hold, hvor man benytter et underlag og derfor 
forholdsvist ubesværet skal kunne komme op og ned fra un-
derlaget. 
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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 
niveauet er passende.  
Dette gør vi, for at sikre, at du bliver tilmeldt det rette hold for 
dig. 

 

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. 
 
Maks. 8 deltagere. 
 
Tid:    Tirsdag kl. 9.45 – 11.30 
Start:    10.september  
Sted:  Gymnastiksalen i Daghjemmet 
Underviser:  Anna Sinding 
 

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 og træner i maskiner. Hvis vejret tillader 
det, kan dele af træningen foregå ude i vores dejlige have. 
Efter gymnastikken er der hyggeligt samvær med kaffe/te og 
husets hjemmebagte kage eller boller.  
 
Maks. 10 deltagere. 
 
Tid:   Tirsdag kl. 12.45 – 14.45 
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Start:   10. september  
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 musk-
lerne og giver sved på panden. Der bruges små redskaber 
som fx elastikker, håndvægte og bolde.  
 
Maks. 20 deltagere. 
 
Tid: Tirsdag kl. 9.30 -10.30 
Start: 10. september 
Sted:  Gymnastiksalen 
Underviser: Janne Bolin 
 

Gymnastik (MELLEM) 
Kom og vær med til dejlig gymnastik. På disse hold arbejder 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 
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være med på forskellige niveauer. Der er endvidere mulighed 
for at supplere træningen ved at benytte vores fitnessmaskiner 
1-2 gange om ugen, se tekst vedr. fitnesstræning s.13 
 
Maks. 28 deltagere. 
 
Tid:  Mandag, onsdag og torsdag 

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

Start:   9. september 
   
Sted:  Gymnastiksalen  
  
Undervisere:         Dorte Frølund Strand, Janne Bolin 

 og Anna Sinding 
 
 

 

 
 

Dynamisk træningsgruppe (Højt) 
Når vi bevæger os får vi det bedre i kroppen, og når vi bevæ-
ger os sammen med andre får vi samtidig nye impulser og mu-
lighed for et godt grin. 
 
På dette hold vil vi have fokus på at få arbejdet kroppen godt 
igennem samtidig med at vi har det sjovt og kan grine sam-
men. Vi vil lave øvelser med fokus på muskelstyrke, kondition, 
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balance, smidighed og koordination. Vi vil så ofte vejret tillader 
det, benytte den smukke omkringliggende natur til træningen 
og indimellem vil træningen bestå af en længere gåtur. 
Når vi er indendørs vil vi benytte fitnessrummet og lave cirkel-
træning med små stationer med forskellige øvelser. 
 
Én gang om måneden vil vi efter træningen spise en let frokost 
sammen i køkkenet på 1. sal. 
 
Træningen gradueres så man kan være med på forskellige ni-
veauer, men på dette hold træner vi i lidt længere tid i forhold 
til de øvrige gymnastikhold (1,5 time) og man skal som mini-
mum kunne gå 5 km uden ganghjælpemiddel. 
 
Maks. 18 deltagere. 
 
Tid:  Fredag kl. 10.00 - 11.30 
Start:  20.september                                  
Sted: Gymnastiksalen og den omkringliggen-

de natur 
Underviser:   Dorte Frølund Strand  
 

Stræk, Styrke & Afspænding (Højt)  
På dette hold er der mulighed for at træne sine muskler i et ro-
ligt tempo, så hverdagens fysiske udfordringer bliver nemmere. 
Øvelserne er alsidige og der vil være fokus på at styrke hele 
kroppen; ryg/mave, skuldre/arme/ben samt bækkenbund.  
Timen starter med en dynamisk opvarmning og fortsætter med 
styrke-, balance- og bevægelighedsøvelser. 
Vi træner både stående og liggende på en måtte. Ligeledes vil 
der blive brugt mindre håndredskaber. 
Timen afsluttes med en afspænding. 
 
Husk et stort håndklæde til at lægge på måtten. 
Maks. 16 deltagere. 
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Sæson:  7. oktober  
Tid:  Mandag kl. 10.45 – 12.00 (bemærk ny tid) 
Sted:  Gymnastiksalen 
Underviser: Janne Bolin 
 
 
 

Udendørs fitness og motion (Højt) 
Kom med udenfor og træn - året rundt. Naturen er det perfekte 
træningsrum, og når vi opholder os i naturen stiger vores hu-
mør lige et par grader.  
Hver uge har sit eget program – fælles for det hele er at træ-
ningen styrker dine muskler, dine knogler og dit humør. På det-
te hold træner vi balance, kondition og styrke gennem forskel-
lige øvelser; individuelle, parøvelser og øvelser i mindre grup-
per. Vi får pulsen op ved at bevæge os i kuperet terræn, i for-
skellige tempi samt med stationstræning, hvor vi kombinerer 
styrke-, udholdenheds- og stabilitetsøvelser. Vi løber sjældent. 
Hver gang slutter vi af med stræk og evt. en kort afspæn-
dingsøvelse.  
   
 
Tid:  Torsdag kl. 9.15 – 10.15 
Start:  12. september 
Sted:  Vi mødes ved Søengen 4, 2840 Holte – 

overfor Skovbrynet. 
Underviser: Janne Bolin 
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RST - for mænd 60+  (Højt) 
RST er en træningsgruppe, der består af 40 motions- og na-
turglade mænd. Vi træner tirsdag fra Vedbæk med fælles op-
varmning 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 
mange spændende sociale arrangementer. 
Obs. Der er desværre ikke plads på holdet i øjeblikket, men du 
kan skrive dig på en venteliste. 
Der vil forekomme selvtræning. 
 
 
Tid:  Tirsdag kl. 9.00 - 10.15.  
Sted:    Træningspavillonerne, Vedbæk Strandpark.  
Sæson:   27. august – 26. november  
 
Holdet er et samarbejde mellem Aktivitetscenter 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. OBS! Betalingen SKAL ske på Bakkehuset. 
 
Kontakt: Dorte Frølund Strand (Rønnebærhus, tlf. 46 11 50 80 
mail: STRA@rudersdal.dk) eller Majken Frøslev (mail: 
majf@rudersdal.dk)  
 

 

Dans, Styrke og Stræk (Højt)  
På dette hold vil vi som opvarmning lave små rytmeserier til 
rigtig god musik. Vi skal have pulsen op og træne hjernen, 
samtidig med at vi har det sjovt. Efter en halv time med dans, 
vil vi lave forskellige stræk og styrkeøvelser i et roligt tempo, 
enten stående eller liggende på en måtte.  Øvelserne er alsidi-
ge og vi vil arbejde hele kroppen igennem, dog med fokus på 
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at styrke mave og ryg muskulaturen. I denne del af timen vil vi 
også lave forskellige former for balanceøvelser. 
 
Til sidst vil vi slutte af med 10. min. afspænding. 
 
For at deltage på dette hold skal man kunne komme ubesvæ-
ret op og ned fra et underlag. 
 
Husk et stort håndklæde til at lægge på måtten. 
 
Maks. 16. deltagere. 
 
Tid:  Torsdag kl. 13.00 – 14.15 
Start:  19.september 
Sted:  Gymnastiksalen 
Underviser: Dorte Frølund Strand 
 
 
 
 
 

Fitness-træning (selvtræning) 
På Rønnebærhus har vi et dejligt lyst fitnessrum. Her er det 
muligt at træne styrke, balance og kondition i de forskellige 
maskiner. Fitnessmaskinerne kan både benyttes af borgere, 
der i forvejen er tilknyttet et hold på Rønnebærhus samt borge-
re, der ikke 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 fitness-
rummet. 
 
Er du tilknyttet et hold, kan du frit træne i fitnessrummet op til 
to gange om ugen.  
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Er du ikke  tilknyttet et hold, betales der fuld brugerbetaling for 
benyttelse af fitnessrummet.  
Dette er dog kun muligt, såfremt der er ledige tider og mod be-
taling 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 ud-
gangspunkt mandage kl. 14-15. Kontakt Anna Sinding, Janne 
Bolin eller Dorte Frølund Strand for nærmere aftale. 
 
Brugerbetaling pr. sæson udgør i 2019: 
1-2 træningstider pr. uge: kr. 360,00 kr. 
3-4 træningstider pr. uge: kr. 720,00 kr. 
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Herreklub 
Godt og givtigt samvær i en klub – kun for herrer. 
Vi samles om det, vi finder interessant eller sjovt –fx quiz, høre 
musik, spille petanque ,spille billard eller diskutere aktuelle 
emner. 
Har du lyst til at træne i vores fitnessrum inden vi samles, så er 
der mulighed for dette.  
 
Maks.  8 deltagere. 
 
Tid:  Torsdag kl. 13.00 - 14.30  

 Evt. træning i fitnessrummet inden, er i tids- 
 rummet kl. 12.15 - 13.00 

Start:  12.september   
Sted:  Dagligstuen på 1. sal, billardrum eller uden-

dørs 
Medarbejder:  Anna Sinding 
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Læs & Træn i naturen  
Træn i naturen og bliv belønnet med dejlig højtlæsning, som vi 
sammen reflekterer over.  
På dette hold skal vi kombinere træning i naturen med læs-
ning. Denne kombination er god styrketræning for krop, hjerne 
og humøret.  
Træning i naturen fremmer vores fysiske og psykiske velbefin-
dende, udfordrer balancen og koordinationen. Samtidig øges 
vores evne til koncentration og fordybelse - egenskaber vi bru-
ger, når vi fx læser. Netop disse egenskaber hjælper os til at 
forstå andres verdner og udvider vores horisont og giver der-
med endnu et lag til det at læse.  
Vil du mærke på egen krop, hvordan kombinationen af fysisk 
træning og højtlæsning i naturen påvirker din sundhed både 
fysisk og mentalt, så kom med Lotte og Janne ud i skoven og 
nyd sensommeren på nærmeste hold.  
Vi mødes 4 gange á 1,5 times varighed. De første 45 min træ-
ner vi og får sved på kroppen, de sidste lytter vi til Lotte’s højt-
læsning og reflektere sammen over den valgte tekst.   
Medbring et ekstra lag tøj, siddeunderlag samt vand og evt. 
kaffe/te.  
 
Tid:  Mandag kl. 13.00 - 14.30  
Sæson:   9.sept -30.sept. 2019 
Sted: Vi mødes ved Søengen 4, 2840 Holte – 

overfor Skovbrynet. 
Medarbejder:  Lotte Laulund og Janne Bolin 
Pris:  90,00 kr. 
 

Kreative aktiviteter 

Kreative tirsdage 
Vi udfordrer og inspirerer hinanden på det kreative område. Vi 
arbejder på mange felter i en hyggelig og rar atmosfære sam-
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tidig med, at vi producerer smukke ting og lærer nye færdighe-
der. 
Første gang vi mødes, beslutter vi os for efterårets emner, 
men som altid er det ok, hvis du har mere lyst til at lave noget 
andet. 
F.eks. har vi en lille strikkeklub, hvor du kan få hjælp til alver-
dens ting. 
 
Maks. 14 deltagere. 
 
Tid:   Tirsdag 10.00 -15.00 
Start:  10. september  
Sted:   Kreativt værksted 
Underviser:  Ny medarbejder  
 
 

Akvarel for begyndere - en introduktion 
Drømmer du om at prøve kræfter med akvarel, har du mulig-
heden nu. 
På 3 torsdage bliver du introduceret til akvarellens vidunderlige 
verden. Du kommer til at blive bekendt med materialevalg: 
pensler, papir og farver. Introduceret til forskellige akvareltek-
nikker og til de forskellige farvers egenskaber. Og så skal vi 
selvfølgelig male rigtig meget. 
Medbring hvad du har af materialer og lån resten her. Vi har 
også papir til salg.  
Finder du ud af at det er noget du vil gå videre med, vil du få 
vejledning og hjælp til indkøb af basismaterialer. 
 
Tid:   Torsdag 10.00 -14.00 
Datoer:  19/9, 26/9 og 3/10 
Sted:   Køkkenet 1. sal 
Underviser:  Lotte Laulund  
Pris:  100,00 kr. inkl. fotokopier 
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Akvarelworkshop 
Kan du lide at male med akvarel er denne workshop måske 
noget for dig. Vi mødes hver onsdag og inspirerer hinanden.  
Meningen er, at vi introducerer til forskellige teknikker og prø-
ver dem af i fællesskab. Alle er velkomne til at bidrage med 
ideer, tips og tricks.  
Første gang fastlægges programmet for sæsonen.  
Inspiratorer er: Verner Damgård der har udstillet her i huset og 
også har undervist i Allerød. Lotte som er glad amatør ud i 
akvarelmaleriet, men brænder for sagen. 
 
Maks. 14 deltagere. 
 
Tid:    Onsdag kl. 10.00 - 14.30. 
Start:   4. september 
Sted:   Køkkenet 1. sal/ filmrummet 
Koordinator:  Lotte Laulund 
Frivillig:  Verner Damgaard 
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Akvarelkursus med Karen Lindberg 
Eksperimenterende atmosfærisk akvarelmaling. 
Vi maler både mennesker og portrætter 
 
Maks.10 deltagere. 
 
Tid:   10-15.00 
Datoer:   30. september, 1. og 2. oktober 
Sted:   Køkkenet 1.sal. 
Pris:   660,00 kr. 
Kurset bliver gennemført ved 10 deltagere! 
 

 
 

Plisserede engle 
Igen i år vil Rønnebærhus i julemåneden være pyntet med de  
skønneste engle af plisseret akvarelpapir. Det er akvarelholdet 
der har været kreative. 
Nu bliver det din tur.  
Du har, på dette hold, mulighed for at lave din helt egen engel, 
i den størrelse, der passer hjem til dig.  
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Selvom du aldrig har malet akvarel før, kan du sagtens være 
med.  
 
Datoer:   Torsdag 5. og 12. december 
Tid:   9.30 -14.00 
Sted:   Køkken/aktivitetsrum 1.sal 
Underviser:  Lotte Laulund 
Pris:  45,00 kr. + materialeudgifter 
 

 

Smukke tasker i stof og skind 
En ny lækker taske kan man altid bruge! 
På dette kursus lærer du at sy tasker i såvel skind som stof. 
Der vil være modeller og bøger til inspiration. Skind og tilbehør 
bestiller vi over nettet til en rimelig pris, men også genbrug af 
skind, (bukser, nederdele mm.) er en god og billig mulighed. Vi 
syr på almindelige symaskiner. 
 
Frivillig:  Inge Sørensen 
Sted:  Kreativt værksted 
Tid:  Torsdag 10.00 – 14.00 
Start:  5. september, i alt 8. gange 
Pris 210,00 kr. (De 30,00 kr. går til lim, mønster-

papir, nåle mm.)  

 

Strikkecafé 
Det er igen blevet moderne at strikke, både i hånden og på 
maskine.  
På dette hold er der plads til begge dele. 
Det vil være muligt at få både instruktion og inspiration. Under-
visningen foregår i hyggelige omgivelser, hvor vi lægger vægt 
på, at der også er tid til snak og kaffedrikning. 
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Maks:               12 deltagere 
 
Tid: Torsdag 9.30 -15.00 (Frokostpause 12-13) 
Sæson: 10. oktober – 28. november  
 13. februar – 23. april 2020  
Sted: Kreativt værksted/ aktivitetslokale 1.sal 
Inspirator: Lotte Laulund    
Pris: 180,00 kr.  
 

Kursus i Pileflet 
Kom og lær at flette med pil.  
Er du nybegynder, vil det være en kurv med rund bund. Er du 
øvet, er der mulighed for at flette både ovale og firkantede. Sig 
til inden kurset, hvis du har specielle ønsker. 
Kurset foregår i vores aktivitetslokale på 1. sal. Praktisk tøj der 
kan tåle at blive snavset er en fordel. Du kan godt være med 
selvom du ikke kan deltage alle fire dage. 
Medbring en skarp  kniv og en skarp  rosensaks. 
 
Maks. 10 deltagere.  
 
Tid:   6., 7., 8. og 9. januar kl. 9.30 – 14.30 
Sted:   Aktivitetslokale 1.sal 
Underviser: Lotte Laulund 
Pris: Pris: 250 kr. ( Prisen er iberegnet flettepil, 

men ikke bunde m.m.) 
Bindende tilmelding og betaling senest 
16/12 da jeg skal bestille materialer.  

Bridge 
Der spilles bridge hver mandag og onsdag. Der tilbydes ikke 
undervisning, så det er en forudsætning, at man har forkund-
skaber. 
Der er i øjeblikket ingen ledige pladser, men mulighed for at 
blive substitut. 
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Tid: Mandag kl. 13.00 - 17.00 
Start:  2. september 
 
Interesserede kan henvende sig i receptionen. 
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Ud at se 
Hver tirsdag ca. kl.10.00 tager vi på ture i omegnen eller lidt 
længere væk. Efterårets og vinterens ture vil være udendørs 
traveture så længe vejret tillader det. Ellers museumsture m.m.  
På traveturene vil det ofte være muligt at vælge mellem en 
lang tur (ca. 6 km.)  - og en kort tur (ca. 3 -4 km.)  
Programmet vil blive fastlagt for én måned ad gangen og 
hænge på opslagstavlen i Rønnebærhus og ligge på vores 
hjemmeside. 
Vi benytter offentlig transport.  
 
Påregn udgifter til eventuel entré. Hvor det kan lade sig gøre 
medbringer vi egne madpakker, ellers køber vi en kop kaffe.  
Alle deltagere er meget velkomne til at komme med forslag til 
ture. 
 
Tid: Tirsdag ca. kl. 10.00-15.00 
Start: 3. september 
Turleder:  Lotte Laulund 
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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 da-
to.  
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. Nogen gange vil der være klaver som 
akkompagnement 
 
Kaffe/te og kage kan købes i cafeen når du kommer. Så får vi 
det bragt op til pausen. 
 
Maks. 13 deltagere. 
 
Tid:  Tirsdag kl. 13.00 -14.30 
Start: 10. september, herefter hver anden tirs-

dag i ulige uger.  
Sted:  Dagligstuen  
Medarbejder: Anna Sinding 
Pris: 158,00 kr. 
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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 fx baggrunden for filmen. Vi 
værdsætter en debat med åbent sind, ved at der er lige så 
mange meninger som deltagere, og der er højt til loftet. 
 
Maks. 16 deltagere. 
 
Tid: Torsdag kl. 9.30-12.00 
Start: 12. september  
Sted: Filmrummet 
Underviser: Anna Sinding 
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Litteraturstudiekreds 
Kom og diskutér en god bog! 
Vi mødes 1 gang om mdr. mandag eftermiddag og taler om 
den bog, vi læser. Vi starter sæsonen med at læse Leonora 
Christine Skov: ”Den som lever stille”.  
Bogen udleveres første gang. Er du forhindret, kan den fås ved 
henvendelse i receptionen.  
Har du læst noget, du vil dele med os andre, er det altid dejligt 
med en ”anmeldelse”. 
 
Tid:   1 gang mdr. kl. 13.00 - ca.14.30 
Start:  Mandag d. 2.  september 
    
Sted:   Dagligstuen  
Frivillig:   Lene Reymann, cand. mag. i dansk 
Pris:  180,00 kr. 
  

 
 

 



 

27 
 
 

 

Rudersdal Seniorakademi   
Seniorakademiet er et forsøg på at skabe et netværk og fagligt 
forum for højtuddannede seniorer i Rudersdal Kommune.  
Målet er at dele og udveksle viden med andre højtuddannede. 
For at deltage i gruppen skal du være indstillet på at byde ind 
med din faglige viden, holde foredrag eller oplæg og deltage i 
efterfølgende diskussioner. 
 
Religionshistoriker Rubi Cardel Gertsen åbner sæsonen med 
et foredrag om Hildegard af Bingen.  
 
Der er pt.18 medlemmer, der favner bredt fagligt.  
Emnerne for møderne aftaler vi fra gang til gang. 
 
Mødedatoer:  9/9, 7/10, 4/11, 2/12     
Tid:  kl.10.00 -12.00 
Mediator: Lotte Laulund 
Pris:  130,00 kr. inkl. kaffe  
 
Vi fortsætter i foråret 2020, 13/1, 17/2, 16/3 og 20/4 
 
Gæster 22,50 kr. plus 10,00 kr. for kaffe (betales i receptionen) 
 
 
 

Fem malere og deres mesterværker 
Tag med på en rejse gennem kunsthistorien, hvor vi dykker 
ned i forskellige tidsaldre og kunstretninger. Vi ser nærmere på 
fem malere gennem deres liv, værk og samtid. Det er ikke sik-
kert, du kender dem alle, men hver især har haft en spænden-
de skæbne, og det afspejles i deres vidunderlige malerier. Må-
ske får du ligefrem lyst til selv at udforske andre kunstnere. 
Der er nok at vælge imellem!    
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Leonardo da Vinci    (1452 -1519) 
Michelangelo Merisi da Caravaggio  (1571 – 1610) 
Francisco Goya     (1746 – 1828)  
Elisabeth Jericau Bauman    (1819 – 1881) 
Gustav Klimt     (1862 – 1918) 
 
Maks. 16 deltagere 
 
Tid:   Tirsdag kl. 10.30 til 12.00 i ulige uger 
Start:  10.september 
Sted:   Filmrummet 
Underviser:  Rubi Cardel Gertsen, cand. mag i religions-

historie 
Pris: 180,00 kr. 
 
 
 

Kunstgruppe 
Kunstgruppen består pt.af 6 frivillige og en medarbejder. 
I kunstgruppen står vi for de skiftende kunstudstillinger i Røn-
nebærhus.  
Vi bestræber os på, at der er en ny udstiller hver anden må-
ned.  
Gruppens arbejde går ud på at kontakte potentielle udstillere, 
lave udstillingsmateriale, pressemeddelelser og at ophænge 
og nedtage billeder. 
Derudover holder vi møde den sidste mandag i hver måned kl. 
9.30 -10.30 
 
Medarbejder: Lotte Laulund 
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Konfekt og støbte chokolader 
Vær med til at lave den skønneste konfekt og de smukkeste 
støbte chokolader. Vi arbejder med temperering, støbning, fyld 
og overtræk.  
Husk forklæde og en æske til dine chokolader. 
 
Maks. 8 deltagere. 
 
Dato:   Mandag d. 25. november 
Tid:   kl.10.00 – 14.00  
Sted:   Køkken 1.sal 
Underviser:   Lotte Laulund 
Pris:  110,00 kr. (Du får chokoladen med hjem) 
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Madlavning 
Madlavning med inspiration fra middelhavslandene og det nye 
nordiske køkken 
På dette hold vil vi lave mad, der er inspireret af landene og 
kulturen rundt om Middelhavet og det nye nordiske køkken. 
Maden ikke bare smager godt, den er også sund og ser ofte 
fantastisk godt ud serveret på tallerkenen.  
Hver gang, starter vi med at tale om de forskellige råvarer, vi 
skal bruge i køkkenet. Hvor kommer de fra, i hvilke sammen-
hænge passer de ind og har de en ”historie”. Derefter bruger vi 
nogle timer på at fremstille de forskellige retter, for til sidst at 
slutte af med at spise sammen.  
Der vil blive udleveret opskrifter som fotokopier. 
Derudover vil der pr. gang skulle betales ca. 70,00 kr. for ma-
den. 
Vi skiftes til at købe ind, hvilket aftales gangen inden. 
 
Tid:   Onsdage i ulige uger kl.10.00 – 15.00 
Start:  25. september  
Sted:   Træningskøkken 
Underviser:  Lotte Laulund 
Pris:  230 kr. inkl. fotokopier. 
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Julegavemarked på Rønnebærhus  
 
Fredag den 15. november fra kl. 10-13.30 
Formålet med markedet er at brugerne af huset  får mulighed 
for at sælge egne hjemmelavede  produkter.  
Det kan være tasker, strik, smykker, tørklæder, kort, hjemme-
bag og meget andet. 
Markedet vil blive ”annonceret” i lokalavisen, her i huset og fra 
”mund til mund”. 
Så spred det glade budskab….. 
 
Er du interesseret i et bord, hvorfra du kan sælge dine ting, så 
henvend dig i receptionen. Der vil være ca.10-15 pladser.  
En bordplads 80/140 koster 50,00 kr. - 80/70 25,00 kr. Det vil 
være muligt at stille op fra kl.9.00,og bordene vil være mærket 
med navn. 
 
N.B. kun et bord pr. person. Vi gør opmærksom på at tiderne 
SKAL overholdes. 
Sidste frist for køb af borde er 1. november. 
 
Kontaktpersoner: Anna Sinding og Lotte Laulund 
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Fredagsarrangementer 
 
Vinteren igennem afholdes ”Fredagsarrangementer” med kul-
turelle og aktuelle foredrag, musikalsk underholdning eller bus-
ture. 
 
Alle pensionister og efterlønsmodtagere er velkomne til disse 
arrangementer. 
 
Dato for og udførlig beskrivelse af arrangementerne oplyses i 
Rønnebærhus 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. 
 

Husmøder 
Brugerrådet indkalder ca. 1 gang hver 1½ måned til oriente-
ringsmøde. Her holdes centrets brugere løbende orienteret 
om, hvad der behandles i Brugerrådet. Desuden er husmødet 
et forum for informationer og debat mellem Brugerråd, medar-
bejdere og brugere af huset. Alle opfordres til at være til stede 
og gøre deres indflydelse gældende. 
 
Datoer for husmøder fremgår af pjecen ”Fredagsarrangemen-
ter” 
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Aftenskolehold 

 
Senioruniversitetet efterår 2019 
 
VIDENSKABENS VIRKELIGHED  HVEM? HVAD? HVOR?  
Hvem er du egentlig? Hvor befinder du dig i virkelighedens 
verden? Hvad er sandheden? Videnskabens visioner viser ve-
jen til viden, men erkendelsen af den vidunderlige virkelighed 
forudsætter, at man har en fornemmelse for grundbegreberne 
og de væsentlige teorier, som det ofte kan være vanskeligt at 
få styr på. Her belyses teorier, metoder og hovedresultaterne 
på en måde, så man får både indsigt og inspiration til at kom-
me videre. Fremtrædende personligheder får ordet og besva-
rer spørgsmål. og naturens principper?  
Tilrettelagt af mag.art. Bent Raymond Jørgensen. 
Ti tirsdage fra kl. 18.00 – 20.00  
 
Senioruniversitet tilrettelægges af LOF – tilmelding skal ske di-
rekte til LOF 
 
Kulturcenter Mariehøj  
Øverødvej 246 A BLÅ indgang 
2840 Holte 
Tlf.: 45 80 67 00 
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Seniordans 
Seniordans er et dansehold for øvede. På seniordans danses 
der danske og internationale folkedanse. De er bearbejdet i en 
sådan form, at de kan danses af folk i alle aldre. Dansen kræ-
ver ikke en partner. Seniordans giver glæde og velvære, god 
motion, fysisk og psykisk styrke og ikke mindst fornøjeligt 
samvær. 

Tid:   Torsdag kl.15.30 – 17.30 
Start:  19.september, - sidste gang 2.april 2020 
Sted:   Gymnastiksalen 
Underviser:  Lise Klint  
 
OBS! hold oprettet i samarbejde med AOF – tilmelding skal 
ske direkte til AOF 
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Ugeskema for aktiviteter 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 
Gymnastik 

(M) 
Fitness 

Let+ gymna-
stik 

Fitness 

Gymnastik 
(M) 

Fitness 

Gymnastik 
(M) 

Fitness 

Fitness 
 

Stræk-styrke-
afspæn-
ding(H) 

Let gymnastik 
(L) 

 
 
 

 
Udendørs 
Fitness og 

motion 

Dynamisk 
trænings - 
gruppe (H) 

Rudersdal 
senior  

Akademi 

RST 
 Fem malere 

Gymnastik 
(M) 

 

  
F 
R 
E 
D 
A 
G 
S 
A 
R 
R 
A 
N 
G 
E 
M 
E 
N 
T 

  
 

"Ud at se" 
 
 

Madlavning 
 
 

Kreative tors-
dage 

Kunstgruppe. 
 

Kreativt 
værksted 

 
Akvarel-

workshop 

Filmgruppe 

Frokost Frokost Frokost Frokost 
 Let gymnastik 

(L) 
 Kreative tors-

dage 

Litteratur-
studiekreds 

 

Senior uni-
versitet 

 
Sang og smil 

 Seniordans 
 

 

 
 

 
Kreativt 

værksted 

Akvarel 
workshop 

Herreklub  

 Bridge 
 

Læs og Træn 

 
 

"Ud at se" 
 

Madlavning 
 
 

Dans, styrke 
og stræk (H) 

 

  Gymnastik 
(M) 
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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 
anretninger m. brød, lune retter og kage. Alt er hjemmelavet. 
Udbuddet kan variere og er altid sæsonbetonet. 
 
Øl, vin og sodavand 
 
Fredag kan der købes frokost i forlængelse af fredagsarran-
gementer fra kl. 12.00 – 13.00, der kan købes kaffe/te og ka-
ge i tidsrummet fra kl. 12.30 – 13.30. 
 
Hvis du ikke er deltager i fredagsarrangementet, men ønsker 
at spise, skal maden forudbestilles. Dette skal gøre inden 
torsdag  i samme uge kl. 12.00. 
 
14 dages menuplan kan ses på :  

www.roennebaerhus.rudersdal.dk 
 
 

På gensyn i vores café 
 
 
 



 

37 
 
 

Kørsel 
 
 
Såfremt der er behov for kørsel til Rønnebærhus Aktivitetscen-
ter, ansøges om dette ved henvendelse til centerleder Eva Sø-
rensen eller Kirsten Brandt Spile. 
 
Der kan bevilliges kørsel, hvor der af fysiske eller psykiske år-
sager er belæg for dette. Det er ikke muligt at få kørsel af vejr-
lige årsager. Kørslen er altid fra bopæl til Rønnebærhus samt 
retur, det er ikke muligt at blive sat af andre steder. 
 
Kørsel til Rønnebærhus Aktivitetscenter er samkørsel i bered-
skabets busser på bestemte tidspunkter – hør nærmere i re-
ceptionen. 
 
Der er egenbetaling på kørsel – egenbetalingen udgør i 2019 
for 4 måneder 409,00 kr. for at køre en gang om ugen. Der er 
mulighed for at køre op til 5 gange ugentlig, prisen stiger så til-
svarende. 
 
Egenbetaling – takster 2019 
 

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

 
Fra 1. januar 2020 vil der være en prisstigning. 
Egenbetalingen indbetales 1.september 2019, 1.januar 2020 

 
Der kan også benyttes Flextur;  
Læs mere herom på: moviatrafik.dk/flexkunde.  
Eller ring på tlf. 70 26 27 27 
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Tryghedsopkald 
 
Pensionister, der ikke til daglig er i forbindelse med familie, 
venner 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. 
 
For yderligere oplysninger kan man henvende sig i receptio-
nen. 
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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, tirsdag, onsdag og torsdag   kl. 8.30 – 15.00 
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   
Frokost tag selv bord (skal forudbestilles) kl. 12.00 -- 13.00 
Kaffe/te – Kage    kl. 12.30 – 13.30 
 
OBS – Caféen er lukket d.12.november. 

 
 

www.roennebaerhus.rudersdal.dk 
 

     På gensyn i Rønnebærhus 
 
 

 


