
 

 

  

Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

Uge 44 
 

   
 

1 
10-14.30 åbent med 
Henriette, Patrik og 
Ann Dorthe 
Ca. kl. 12 frokost 

2 3 

4. – uge 45 
11-12: Redaktionsmøde – se 
bagsiden 
14-20 åbent med Henriette, 
Patrik og Ann Dorthe. 
13-14 Nada-café 
14-16 Samspil i annekset  
15.30 Julefrokostudvalg – se 
bagsiden 
16-18 Ungenetværk -
Bowlingtur – se bagsiden 
Ca. kl. 18 Tortilla pandekager 

5 
 RBV Filmklub viser 
”Greenbook” fra kl 16-
19 i Dagligstuen på 
Rønnebærvej. 
 
13-15.30 Alle tirsdage er 
der naturforløb for 
tilmeldte – se separat 
folder. 

6 
12-13:15 Litteraturgruppe  
13:30-15:30 Kreagruppe 

7 
13.30-14 
Kulturgruppemøde – se 
separat opslag 
14-17 åbent med Sussie, 
Michelle og Patrik – Vær 
med til eftermiddagshygge 
ude & inde med bål i 
haven, hjemmebagte boller 
& varm kakao. 
14:30-15:30 Nada-café  
 

8 
10-14.30 åbent med  
Patrik og Ann Dorthe 
Ca. kl. 12 frokost 

9 10 

11. – uge 46 
14-20 åbent med Henriette, 
Patrik og Ann Dorthe 
13-14 Nada-café 
14-16 Samspil i annekset 
16-18 Ungenetværk  
Ca. kl.18 Vegetar boller i karry 
med blomkålsris. 

12 
Kl. 12.30-14.30 og 15.30-
17.30: 
Kunstterapigruppe – se 
bagsiden 
 

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

14 
14-20 åbent med Sussie, 
Michelle og Patrik. 
14:30-15:30 Nada-café  
14.30 Husmøde 
Ca. kl. 18: Hakket oksekød 
med spidskål og karry i 
ovn 

15 10-14.30 åbent 
med Henriette, Patrik 
og Ann Dorthe  
Ca. kl. 12 frokost 
kl. 11-12 og12.30 -
13.30 
Julegavemarked på 
Rønnebærhus – se 
bagsiden 

16 17 

18. – uge 47 
14-20 åbent med Henriette, 
Patrik og Ann Dorthe 
13-14 Nada-café 
14-16 Samspil i annekset 
16-18 Ungenetværk  
Ca. kl.18 Cuban style fish 

19 
Kl. 12.30-14.30 og 15.30-
17.30: 
Kunstterapigruppe 
 

20 
12-13:15 Litteraturgruppe   

21 
14-20 åbent med Sussie, 
Michelle og Patrik. 
14:30-15:30 Nada-café  
14.15-15.45 Debatgruppe 
16-17 Brugerrådsmøde - se 
bagsiden 
Ca. kl. 18 Ristaffel 

22 
10-14.30 åbent med 
Henriette, Patrik og 
Ann Dorthe 
Ca. kl. 12 frokost 

23 
 

24 

 
 

25. – uge 48 
14-20 åbent med Henriette, 
Patrik og Ann Dorthe 
13-14 Nada-café 
14-16 Samspil i annekset 
16-18 Ungenetværk  
Ca.kl. 18 Vikingegryde 

26 
Kl. 12.30-14.30 og 15.30-
17.30: 
Kunstterapigruppe 
Kl.16-18: Fælles 
kompetenceudvikling – 
se separat invitation. 

27 
12-13:15 Litteraturgruppe   
Kreagruppen holder “Lav 
din egen juledekoration” 
kl 13.30-16.30 i 
spisestuen – Se bagsiden 

28 
14-20 åbent med Sussie, 
Michelle og Patrik. 
14:30-15:30 Nada-café  
Ca. kl. 18 
Grøntsagslasagne 

29 
10-14.30 åbent med 
Henriette, Patrik og 
Ann Dorthe 
Ca. kl. 12 frokost 

30  
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Velkommen til Rønnebærvej  

Redaktionsmøde: d.4. november kl. 11-12:                                                   

Kom og vær med til at planlægge det næste 

Rønnebærblad. Vi vil meget gerne have nye 

hoveder med  Sted: Temarum  

Ungenetværket på bowlingtur d. 4.november: 
Vi kører fra Rønnebærvej i Teglportens FIAT kl. 16. 
Forventet hjemkomst er 18.30.  
Der er ikke almindeligt åbent i ungegruppen. Der er 
selvbetaling for bowlingen. Prisen ligger ikke helt 
fast, da det afhænger af deltagerantal, men ca. 
mellem 40-60 kr. Det er uden tilmelding. Man møder 
bare op. Hilsen Jimmy og Sofia. 

 
Julefrokostudvalg d. 4. november kl. 15.30-16.30:  
Kom og vær med til at planlægge julefrokosten på 
Rønnebærvej sammen med Michelle og Henriette 
Efter mødet i julefrokostudvalget, vil der som vanligt 
komme opslag med tid, sted og pris samt forskellige 
opgaver, man kan melde sig på. 
OBS: Har du husket at reservere fredag d. 13. 
december til julefrokost på Rønnebærvej? 
 
15. November kl. 11-12 og 12.30-13.30: Besøg på 
Julegavemarked på Rønnebærhus 
Vil du med et smut ind til vores gode naboer på 
Rønnebærhus og se de fine ting, de har produceret 
og sælger, fx tasker, strik, smykker, tørklæder, kort 
mm. Vi går derind i to hold: Det første kl. 11-12 og 
det næste kl. 12.30-13.30.Der er gratis entré.  
 
Tirsdag d. 12., 19. og 26. november: 
Kunstterapigruppe 
Nu får du muligheden for at deltage i et kunstterapi-
forløb, som løber over 12 tirsdage. Kunst og 
kreativitet virker udviklende på os, uden at vi 
behøver snakke om det, så det er en meget 
anderledes form for terapi. Du vil få mulighed for at 
arbejde med forskellige kreative teknikker på en 
legende måde, og det kræver ingen forudsætninger. 

Alle kan være med! Hver gang er der 2 hold, et fra 
kl. 12.30-14.30 og et fra kl. 15.30-17.30. På hvert 
hold er der to frivillige kunstterapeuter, som er 3. års 
studerende fra Kunstterapiuddannelsen i Herlev. Se 
mere på opslag på Rønnebærvej eller kontakt 
Henriette på hemo@rudersdal.dk eller ring 
72683363 Tilmeldingsfrist mandag d. 4. 
november – også til Henriette 
 
Torsdag d. 21. november kl. 16.00-17.00: 
Brugerrådsmøde  
Vi glæder os til at mødes for første gang i det 
nyetablerede brugerråd på Rønnebærvej, som skal 
varetage borgernes interesser og præge stedets 
udvikling. På det første møde skal rådet 
”konstitueres”, og vi skal aftale, hvordan rådet skal 
arbejde fremadrettet. Brugerrådsmøderne kommer 
til at fremgå af  månedskalenderen, og du er altid 
velkommen til at møde op og bidrage til snakken – 
også selvom du ikke er valgt som 
repræsentant eller suppleant! 
 
Kreagruppen:“Lav din egen juledekoration” 
onsdag d 27.11 kl 13.30-16.30 i spisestuen. 
Man skal selv medbringe alle materialer til 
dekorationen. Vi serverer lune æbleskiver med 
tilbehør som vi splejser til. Kaffe/te til husets 
priser. Man kan skrive sig på plakaten på 
opslagstavlen senest d 25.11. 

 
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 
Hvis du kommer 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 

mailto:hemo@rudersdal.dk

