
 

 

  

Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

2 14-20 åbent med Henriette, 
Patrik og Ann Dorthe. 
13-14 Nada-café 
14-16 Samspil i annekset  
16-18 Ungenetværk 
Ca. kl. 18  Forloren hare med 
klassisk tilbehør 

3 
Udflugt til Rungstedlund 
+ frokost for de 
tilmeldte sammen med 
Henriette. 

4 
 
13:30-15:30 Kreagruppe 

5 
14-20 åbent med Sussie, 
Michelle og Patrik. 
14:30-15:30 Nada-café 
15.15-15.45: Tai Chi  
Ca. kl. 18 Fiskefrikadeller 
med tilbehør 

6 
Lukket grundet 
personalefaglig dag. 

7 8 

9 14-20 åbent med Henriette, 
Patrik og Ingi. 
13-14 Nada-café 
14-16 Samspil i annekset  
16-18 Ungenetværk – 
cafebesøg – se bagsiden. 
Ca. kl. 18 Hel kylling med 
sovs, kartofler og agurkesalat 

10 
  

11 
12-13:15 Litteraturgruppe  
13:30-15:30 Kreagruppe 

12 
14-20 åbent med Sussie, 
Michelle og Patrik. 
14.30 Husmøde 
14:30-15:30 Nada-café  
15.15-15.45: Tai Chi  
Ca. kl. 18 Stegt flæsk med 
kartofler og persillesovs 

13 
10-14.30 åbent med 
Henriette, Patrik og 
Ann Dorthe 
10 – gåtur med 
Sussie. 
Ca. kl. 12 frokost 

14 15 

16 14-20 åbent med Henriette, 
Patrik og Ann Dorthe. 
13-14 Nada-café 
14-16 Samspil i annekset 
16-18 Ungenetværk  
15.30 Poesitimen se bagsiden 
Ca. kl.18 Frikadeller med 
kartoffelsalat 

17 
 

18 
12-13:15 Litteraturgruppe  
13:30-15:30 Kreagruppe 
 

19 
14-20 åbent med Sussie, 
Michelle og Patrik. 
14:30-15:30 Nada-café 
15.15-15.45: Tai Chi  
 Ca. kl. 18: Grøntsagsfad 

20 
10-14.30 åbent med 
Henriette, Patrik og 
Ann Dorthe 
Ca. kl. 12 frokost 

21 22 
Koncerttur 
med 
Ressource
banken – 
se 
bagsiden 

23 14-20 åbent med Henriette, 
Patrik og Ann Dorthe 
13-14 Nada-café 
14-16 Samspil i annekset 
16-18 Ungenetværk  
15.30 Infomøde om valg til 
brugerråd.  
Ca. kl.18  Blomkålssuppe 
 

24 
 

25 
12-13:15 Litteraturgruppe  
13:30-15:30 Kreagruppe  

26 
14-18 Tur til Dyrehaven 
med Sussie og Michelle – 
se bagsiden 
14:30-15:30 Nada-café  
15.15-15.45: Tai Chi  
 
 

27 
10-14.30 åbent med 
Henriette, Patrik og 
Ann Dorthe 
Ca. kl. 12 frokost 

28 
 

29 

 
 

30 14-20 åbent Henriette, Patrik 
og Ann Dorthe. 
13-14 Nada-café 
14-16 Samspil i annekset 
16-18 Ungenetværk 
15.30-16.30 
Sundhedsrådgiver se 
bagsiden  Ca.kl. 18 Gullach 
med kartoffelmos 
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Velkommen til Rønnebærvej  

Tai Chi forløb med opstart d. 5.september kl. 
15.15-15.45. 
Alle kan være med ligegyldigt form. Vi starter med 
en stille opvarmning, hvorefter vi går i gang med at 
lære nogle simple Tai Chi øvelser til afslappende 
musik. Læs mere på Facebook og i centret, hvor du 
kan tilmelde dig på opslagstavlen. Jeg glæder mig! 
Hilsen Patrik – studerende. 

 
Ungenetværk kl. 16-18 d. 9.september. 
Denne mandag vil der være mulighed for at følges 
og gå på Cafe Emil (selvbetaling) 
Der vil stadig være mulighed for at blive i annekset 

og lave aktiviteter. Hilsen Jimmy og Sofia. 
 

Tur til Karen Blixens have og frokost i 
Rungsted havn d. 3. september. 
OBS tilmeldingsfrist fredag d. 30/8 kl. 12! 
Ring til Henriette 72683363. 
 

Poesitimen d. 16.september kl. 15.30-16.30 
Vi læser digte højt og lytter til poesi, så tag gerne dit 
yndlingsdigt med, eller poesi du selv har forfattet. 

 
Infomøde om valg til brugerråd d. 23. 
september kl. 15.30-16.30 
Hør om vores nye brugerråd, som giver dig 
mulighed for at være med til at forme fremtidens 
Rønnebærvej. Bliv inspireret til at stille op – og til at 
stemme, når selve valget foregår i oktober.  
 

Invitation til fotoudstilling 
”Tour du monde” 
Udstillingen byder på glimt af mit liv i en serie på 
otte håndplukkede billeder.  Der vil endvidere kunne 
ses billeder i lille format i fotoalbums. 
Udstillingen kan ses på Rønnebærvej 
fra d. 30/08 til d. 01/10 2019 i centrets faste 
åbningstid. Kig forbi! Anne  

 

Koncerttur med Ressourcebanken søndag 
d. 22.september. 
Ressourcebanken arrangerer tur til  
koncert med Sanne, Lis og Anne i Tivoli  
den 22. september. Pris 60 kr. 
Vi mødes på Holte st. kl 19:05. 
Tilmelding: se invitation samt opslag i Centret. 

 
Tur i Dyrehaven d. 26. september kl. 14- ca. 
18: Vi tager i Dyrehaven, hvor fotograf Jan Carlsson 

vil guide os, så vi får størst mulig chance for at 
komme tæt på krondyrene, som er aktive på denne 
årstid. Jan har i mange år haft sin gang i Dyrehaven, 
for at fotografere naturen og dyrene. Vi kører i 
centrets bus, så derfor er tilmelding nødvendig 
enten på opslag eller på telefon 7268 3609. Der 
vil ikke være åbent i centret, mens vi er i 
Dyrehaven. Når vi kommer tilbage til 
Rønnebærvej, spiser vi lidt let mad sammen. 
Obs! Hvis det er heldagsregn, bliver turen aflyst. 

I så fald vil centret være åbent som vanligt. 
 
Sundhedsrådgiver besøg d. 
30.september kl. 15.30-16.30. 
Sundhedsrådgiverne fra Teglporten besøger 
Centret og fortæller om Sundhedsrådgivningens 
tilbud; herunder også om, hvordan man kan få styr 
på sin rygning. Arrangementet er åbent for alle – 
tilmelding til aftensmad til Centret på dagen senest 
kl. 14.30. 

 
Generelt om centret 
Åbningstider 
Vi har faste åbningstider tre dage om ugen, hvor du 
altid er velkommen: 
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.  

Fællesspisning 
Vi hjælpes ad med indkøb, madlavning og opvask. 
Aftensmad: Man. & tors. – tilmeld. senest kl. 14.30 
Frokost Fredag - tilmelding senest kl. 10.30 
Aftensmad 40 kr. og frokost 30 kr. 
Kaffe/the 3 kr. & 7 kr. ad libitum  
Soda-/danskvand 5 kr. 
Kontaktoplysninger 
Adresse: Rønnebærvej 19, 2840 Holte 
OBS! NYT TELEFON NUMMER: 7268 3609 
E-mail: rbv19@rudersdal.dk 
Hjemmeside: rudersdal.dk 
Facebook: facebook.dk/rbv19 
Find os: Fra Holte station, skal du gå mod Holte 
midtpunkt og så dreje til venstre ad Rønnebærvej. Vi 
”bor” i det gule hus på bakken  
Vi glæder os til at se dig!  Mange hilsner fra 
Henriette, Michelle, Sussie, Patrik og Ann Dorthe 

 
Patrik 
pæd. 
Stud. 

 
 
 

Ressourcebanken i Rudersdal 
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 

 

Ann Dorthe 

Medarbejder 


