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Åbningstider Mandag 14-20 Torsdag 14-20   Fredag 10-14.30 
Spisning Aftensmad Aftensmad   Frokost 
Pris og tid 40,- ca. kl. 18 40,- ca. kl. 18  30,- ca. kl. 12 

Tilmelding  senest kl. 14.30    kl. 14.30     kl. 10.30 
 
Derudover foregår der forskellige aktiviteter på skiftende tidspunkter. 
Skriv til rbv19@rudersdal.dk, hvis du ønsker at stå på vores mailingliste og følg  
med på vores facebookside. Se adresser nedenfor. 
OBS: Nyt nummer til mobilepay: 511144 
 
Kontakt: 
Aktivitets- og Kompetencecentret  
Rønnebærvej 19, 2840 Holte 
Telefon: 72683609 
rbv19@rudersdal.dk 
facebook.dk/rbv19 
 
Velkommen til Rønnebærvej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvis det er første gang, du vil besøge os, må du  
gerne ringe først, så vi afsætter tid til at tage godt imod dig.  
 

                      

Henriette 
Medarbejder 

Sussie 
Medarbejder 

Michelle 
Medarbejder 

Lidt praktisk om Rønnebærvej 19 

Julie 
Medarbejder 
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Årgang 5., nr. 1  januar 2020 
Rønnebærbladet udgives af 
Aktivitets- og Kompetencecentret 
Rønnebærvej 19 
2840 Holte.  
Tlf. 7268 3609 
 
Aktivitets- og Kompetencecentret 
Rønnebærvej 19 er et åbent tilbud 
for borgere i Rudersdal Kommune 
med psykosociale vanskeligheder. 
 
Vi er er en del af  
Center for sociale indsatser,  
Teglporten 11, 3460 Birkerød 
Tlf. 4611 3377 
 
Bladet laves af borgere og 
medarbejdere tilknyttet centret. 
 

Forside gra=k  og foto af Charlotte 
 
Næste nr. udgives primo  maj 2020 
Indhold til næste nr., el. ønske om 
at få bladet på e-mail, sendes til : 
rbv19@rudersdal.dk 
Deadline for materiale 1/4-2020 
 
Redaktionsgruppen består af: 

Charlotte Anne 

Nina 

Henriette Ann Dorthe 

Susanne 
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 Nyttige adresser, telefonnumre og åbningstider 
Med forbehold for ændringer i telefonnumre og åbningstider 

  
Psykiatrisk skadestue i  Hillerød 
Dyrehavevej 48, afsnit 2122.  
Ring 3864 3000, åben hele døgnet 
- også for personligt fremmøde.  
 
Akuttilbud i Lyngby 
Rudersdal Kommune har en aftale med 
Lyngby-Taarbæk kommune, som 
betyder, at du kan henvende dig til 
Akuttilbuddet i Lyngby, hvis du står i en 
helt akut psykisk krise i tidsrummet 
16.00 - 08.00.  
Mulighed for samtale samt evt. 
overnatning. Henvisning er ikke 
nødvendig. Du skal dog oplyse dit navn 
og cpr. nr., så Akuttilbuddet kan 
kontakte en medarbejder, 
som kan hjælpe dig videre 
efterfølgende. 
Akuttilbuddet ligger på: 
Slotsvænget 23a, 2800 Kgs. Lyngby 
Ring 7026 5001, sms 2494 1001 
e-mail kontakt@akuttilbuddet.dk 
Læs mere på akuttilbuddet.dk 
 
Livslinien 
Ring 7020 1201 
Alle dage kl. 11.00 - 04:00 
Læs mere på Livslinien.dk, hvor du også 
kan bruge chat-funktionen. 
 
Akuttelefon 
Ring 18 13 
Vejledning og evt. viderestilling. 
 
 
 

 
 
 
 
Startlinjen 
Ring 3536 2600 
Alle dage kl. 16.00 - 23.00 
Anonym samtale om hvad der optager 
dig her og nu. 
 
Sct. Nikolai Tjenesten 
Tunge tanker? Ring 70120110 
Hverdage kl. 9.00 - 03.00 
Søn– og helligdage kl. 13.00-03.00 
Anonym samtale. 
 
Psykiatri Fonden 
Ring 3925 2525 
Man-Tors kl. 10.00 - 22.00 
Fre- Søn kl. 10.00 - 18.00 
Chatten er åben mandag og onsdag kl. 
18-22. 
Anonym information og hjælp. 
 

Kompetencecenter for  
selvmordsforebyggelse 
Ring 3864 1800  
Gratis tilbud om samtaler, støtte og 
rådgivning til folk, der har forsøgt 
selvmord - eller har overvejet det.  
 

Lev uden vold 
Anonym hjælp ved bla. fysisk eller 
psykisk vold. Hotline 70203082. Læs 
mere og =nd også krisecentre på 
levudenvold.dk 

26 



 26 

 26 

Kor i Mariehøjcentret /  
Frivilligcentret i Gl. Holte 

 

Vi er nogle som har været med i kor på Rønnebærvej i starten af juli 
måned 2019. Det var en sjov, udfordrende, skæg og lærerig 
oplevelse, der gjorde én i godt humør. Det SKAL være sjovt. Det var 
ærgerligt, at det sluttede til sommerfesten, hvor vi sang og havde 
orkester til.  

Henriette kom senere hen i kontakt med en korleder i 
frivilligcentret, og meldte os til. Det blev 1.gang tirsdag d. 
8.oktober kl. 10-12. Vi synger Kim Larsen + John Mogensen sange 
og andre kendte sange. Der bliver spillet klaver, guitar, saxofon, 
blokJøjte samt raslebæger fra Cuba af. Vi er mange på holdet: 25 i 
alt. 8 mænd og 17 damer. Vi bliver delt op til 1., 2., 3. og 4. stemme 
alt efter hvor højt og lavt vores stemmer kan gå. Det lyder så 
fantastisk godt. Korleder Birgitte siger, at i afrikanske lande synger 
de for det meste to stemmet, mens vi i Danmark holder os til en 
stemme i koret. Jeg så dog på DR1 til korgrandprix at Danmark 
sang Jere stemmer og - hurra hurra – det var også os, der vandt.  
Super godt gået – tillykke. 

I uge 43 holdt korholdet efterårsferie, og vi 
synger sidste gang d. 10.december inden 
jul. Koret starter op igen tirsdag d. 7. januar 
2020. Vi må meget gerne komme med 
forslag til sange, og vi varmer altid vores 
stemmer op inden. Jeg synes personligt, 
det går bedst med at synge efter pausen kl. 
11.00. Det er sjovt og berigende, og gør en 
i godt humør. Der er meget sjov og latter i 
de to timer. Det er Birgitte, som styrer og 
bestemmer, hvordan det skal være, og det 
synes vi er det helt rigtige.  

Vi glæder os allerede til tirsdag d. 7.januar kl. 10-12.  

 

Godt nytår 

Susanne 
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 Lys i mørket - nyt fra infogruppen 

 Af Henriette 

Velkommen til både nye og trofaste læsere af Rønnebærbladet  

Med dette januarnummer af Rønnebærbladet vil vi gerne tænde et lys i 
mørket, som vi kan lune os ved – eller rettere: Tænde mange lys i mørket. 
Charlotte har taget det stemningsfulde bålbillede på forsiden, og det var 
det, der inspirerede os til det gennemgående tema i dette nummer. Nogle 
gange skal andre hjælpe os med at få øje på lyset i mørket, men vi kan og-
så selv være med til at skabe sprækker 
med lys og give håb til andre. At delta-
ge i aktiviteter og føle os forbundet 
med verden omkring os er noget af det, 
vi ved, betyder allermest for trivslen.  

Det er en spændende tid på Rønnebær-
vej, hvor vi danner rammer for en ræk-
ke nye initiativer såvel som gode 
”gamle” aktiviteter.  

Brugerråd med ny energi 

Vi har fået skudt vores nye brugerråd i gang, og glæder os til at se, hvad 
sammensætningen med repræsentanter fra forskellige dele af organisati-
onen kommer til at betyde for engagementet og udviklingen af centret. 
Godt gået til alle jer, der har været med til at skabe en god ramme for val-
get! Læs mere om det nye brugerråd på s. 12. Læs også her om centrets 
proces med at =nde et nyt navn! 

Vil du i skole ”på tværs”? 

Rønnebærvej huser igen ”Mentalt velvære styrker recovery”, som er et af 
Jere kurser, der udbydes i ”Skole på tværs”, som både borgere, pårørende 
og medarbejdere fra en række samarbejdskommuner, kan deltage i. Sam-
arbejdet betyder, at du har mulighed for at deltage på forløb af særdeles 
høj kvalitet og møde nye mennesker med nye perspektiver, der kan inspi-
rere dig. Du kan få det nye ”Skole på tværs”-programmet på Rønnebærvej. 
Læs mere på s. 13. 

Kunsten i dig 

Sammen med frivilligkoordinator Rikke, og Kulturområdet og Kunstterapi-
skolen i Herlev kunne vi i november starte to kunstterapiforløb op.  

Læs videre på næste side 
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Forløbene handler ikke om at lære at tegne og male, men om at arbejde 
med sig selv på en ny måde. Pladserne er blevet revet væk, og vi glæder os 
til – forhåbentlig i næste nummer af bladet – at kunne fortælle mere om, 
hvordan det foregik, og hvad deltagerne har oplevet. Læs om Susannes 
oplevelse på side 11. 

Aktivitet og fællesskab 

Michelle og Ann Dorthe og en gruppe borgere har i naturforløbet ”Ud i 
naturen” igen været på opdagelse i naturen lige udenfor døren og i 
forskellige naturtilbud i kommunen. Og det har de været  i både i sol, regn 
og sne – med varme drikke i termoJasken. Ressourcebanken har fornyet 
=lmklubkonceptet og har lavet hyggelige =lmeftermiddage. Kreagruppen 
kører derudaf, og der er blevet plads til både julearrangement, 
perlekreativitet og produktion af populære ”mandala-bogmærker”. 
Debatgruppen mødes troligt på deres snart 8’ende år. Litteraturgruppen er 
også stadig populær, og sådan kan vi blive ved... Der er mange måder, du på 
Rønnebærvej kan være aktiv og med i et fælleskab. Følg med på 
månedskalenderen og tilmeld dig vores nyhedsmails – og pluk det, der 
passer til dig! 

Du kan udvikle kompetencer i Infogruppen 

Lad os slutte af med Infogruppen, der ud over at stå for månedskalender 
og Rønnebærblad (med alle jeres uundværlige bidrag) også er i gang med 
at gøre Rønnebærvej mere synlig for andre ved hjælp af facebook, 
kommunes hjemmeside, nyhedsbreve samt materiale om os hos 
behandlere og hospitaler. Vi har fået Anne som nyt fast medlem af 
infogruppen, og hun bidrager med både planlægning, tekster og fotos. Har 
du også lyst til at være aktiv, bruge og udvikle dine kompetencer i 
infogruppen, er du MEGET velkommen! Vi har planer om at mødes på faste 
tidspunkter, hvor vi arbejder med de forskellige informationsprodukter – 
samt lave temadage med fx. skrive=f og fototure. Kontakt Henriette, mobil 
72683363, så =nder vi ud af hvornår og hvordan! 

Jubii! Julie er tilbage fra barsel! 

Vi har glædet os så meget til at få vores søde, empatiske og altid 
nærværende Julie tilbage efter 1 års barsel. Heldigvis har Julie besøgt os 
nogle gange undervejs og vist pragteksemplaret frem O . Julie vil igen kunne 
træPes i åbningstiden mandag og fredag, samt i diverse sundheds- og 
kulturprojekter . 

3 Læs videre på næste side 
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Der var en rigtig god og glad stemning, og vi havde selv medbragt saft og 
kaPe. Det var Tivolis sidste åbningsdag i sommerperioden, og det sluttede 
af med et brag af fyrværkeri kl. 22.45. Det var dog ikke alle, der nåede at 
opleve dette, da vi var nogen, der tog hjem inden det startede.  

 

Troels Kløvedal udstilling på Søfartsmuseet. 
Vi var tre afsted d. 15.oktober for at se udstillingen. Med tilskud fra 
Ressourcebanken kostede turen 60 kr. Solen skinnede fra en skyfri himmel. 
Udstillingen var rigtig god og spændende og fortalte en del om Troels 
Kløvedals liv igennem årene indtil hans død d. 23.december 2018. Vi spiste 
frokost sammen inden turen gik hjem igen. Det var en rigtig hyggelig social 
tur. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Filmklub 
I efteråret startede Ressourcebanken =lmklubben op og vi har set ”Journal 
64 – Q8” og ”Greenbook”.  Det har været nogle rigtig gode og spændende 
=lm, som har givet stof til eftertanke og diskussion. Det kan anbefales at 
se dem. Vi hygger under =lmen med te+ kaPe +sodavand (som købes til 
husets priser) og popcorn, frugt, chokolade og snacks som vi i fællesskab 
splejser til. Næste =lmklub er tirsdag d. 14.januar kl. 16-19, hvor vi viser 
”Dronningen”, som er en dansk =lm med Trine Dyrholm i hovedrollen. 

24 
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Året der gik i 
Ressourcebanken 

Af Susanne 

 

 

Søndagshygge 

I foråret inviterede Ressourcebanken til søndagshygge. Vi var en lille 
hyggelig gruppe som nød en stille søndag i huset på Rønnebærvej. Vi drak 
the og kaPe og spiste lækre boller med ost og marmelade til. Vejret var 
godt, solen skinnede fra en skyfri himmel og det var varmt. 

 

Påske 
Ressourcebanken inviterede til påskefrokost og generalforsamling lørdag 
d. 23. marts. Dagsorden blev gennemgået. Der skulle vælges en suppleant 
og en repræsentant og dem som stillede op blev også valgt.  Derefter =k vi 
en rigtig super lækker frokost – alt var perfekt. 

 

Bådfartstur 

Tirsdag d. 2.juli mødtes vi til en bådfartstur på Lyngby sø. Vi var en gruppe 
på ca. 10 brugere fra huset på Rønnebærvej. Vi tog bussen fra Holte til 
Lyngby, hvorfra vi gik hen til bådfarten. Der var tilskud til turen som derfor 
kun kostede 20 kr. Det var en rigtig hyggelig tur, hvor vi så en del ænder, 
svaner og en =skehejre på søen. Ressourcebanken havde sørget for 
sandwich og drikkevarer til alle og vi sluttede bådfarten af med at spise 
frokost sammen. Det var en rigtig hyggelig og god social tur. 

 

Anne, Sanne og Lis koncert i Tivoli. 
Søndag d. 22.september inviterede Ressourcebanken til koncert i Tivoli. 
Der var stor tilslutning til turen og Ressourcebanken gav derfor et tilskud, 
så det kostede 60 kr. at komme ind. Vi var tre som tog derind for at =nde 
pladser til os alle. Vi var 8 afsted på  denne dejlige aften. Vi var så heldige 
at få en bænk og skiftedes til at sidde ned under koncerten. Der var en, der 
sad i kørestol, og hvis man er dårligt gående, kan man leje en kørestol i 
Tivoli for 100 kr. Tivoligarden gik en tur rundt, inden koncerten begyndte 
kl. 21.00. 
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Tak for nu 

2019 er gået og jeg siger tak for et fantastisk år som barselsvikar på 
Rønnebærvej.  

Det har været en dejlig oplevelse for mig, og et stort privilegie at møde jer, og 
være sammen med så fantastiske mennesker, som I alle sammen er.  

Jeg synes vi sammen har haft mange sjove, gode og spændende oplevelser, 
men også med tid til sparring, personlige samtaler og fælles reJeksioner. I har 
et stærkt fællesskab her i centret på Rønnebærvej, og jeg siger tak for, at have 
været en del af det og også tak til jer fordi I tog så godt imod mig.  

Tak for alle de gange I har båret over med mig, som da jeg hældte kaPe og the 
på forkerte kander, eller glemte at skrive kød på huskesedlen, eller bare alle 
de gange I har måttet høre på mine dårlige jokes. Elsker selv den med de søde 
og de dumme kartoJer… fnis fnis.  

Jeg har nydt alle de gange jeg har kunnet sige: ”ja, det gør vi bare – jeg er jo 
bare vikaren, så jeg ved ikke, hvad I plejer at gøre”. Fremover kan jeg jo ikke 
rigtigt trække vikarkortet mere, da jeg er fastansat som 
boligsocialmedarbejder. Fremover er jeg også mest at 
=nde på Teglporten, men når jeg er i området kommer 
jeg forbi, så I slipper ikke helt for mig. Jeg har også fået 
nogle projekttimer, så sig endelig til når vi skal bage 
boller eller bygge drager, så kommer jeg og smager og 
Jyver :-) 

og jeg kommer selvfølgelig også i forbindelse med de 
Virtual Reality opgaver som jeg har – hvilket I kan læse 
mere om andetsteds i bladet, s. 19 

Pas godt på jer selv og på det stærke og inkluderende fællesskab I har 
opbygget her på Rønnebærvej.  

Tak fordi I er dem I er! 

 
4 

Og jubii... vi skal heldigvis ikke sige helt farvel til Ann Dorthe 

Det bedste er, at vi ikke behøver sige helt farvel til Ann Dorthe, som vi er 
kommet til at holde utroligt meget af.  Ann Dorthe har med sit sprudlende 
humør og engagement været en fantastisk vikar... Hun fortsætter i kommunen 
som boligsocial medarbejder samt med nogle timer til projektarbejde, pt. med 
udviklingen af Virtual Reality blandt andet til brug på Rønnebærvej.  
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Sidste nyt fra Kreagruppen 

Der er sket lidt siden sidst. Gruppen er vokset en smule, og  
Jere er startet med at lave forskellige perlearbejder både med og 
uden diagram/opskrift. Der er forskellige sværhedsgrader og 
udfordringer forbundet med det. Men det giver heldigvis erfaring, 
som vi kan udveksle i gruppen. 
Fx gik en knude op på en perlehalskæde – så den skulle lige have en 
klat lim og en hviledag før fortsættelse i diagrammet. Nogle 
opskrifter og idéer er fundet på Pinterest. Andre er fri fantasi. 
Perlehalskæden (sorte takker og blå blomster) tog ca. 6 timer i alt at 
lave over Jere dage. De mere enkle armbånd tog mellem 25 og 45 
min. at lave, alt efter hvilken størrelse perler der blev brugt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derudover er der planlagt ”Lav juledekoration” i slutningen af 
november, så de er klar til 1. søndag i advent. Vi har booket 
spisestuen i 3 timer igen i år, og der vil også blive serveret lune 
æbleskiver.  
I midten af december har vi splejset til at lave pastaengle i den alm. 
åbningstid i annekset. 
 

 
5 

 23 

 23 

 

 

Fredag d. 27/3-20 kl. 10-11.30 har vi inviteret vores søde naboer på 
Rønnebærhus til søde pandekager hos  os. 

Vi laver ikke frokost denne dag, men henter en sandwich til dem, der har 
lyst til at afslutte dagen  sammen. 
Har du lyst til at hjælpe med dette eller lyst til at svinge pandekagepanden eller stå i cafe?  

Så kontakt Henriette  i centret. 

Pandekagecafe 

Vi byder på kaPe, the og pandekager for en rund 10’-
er. Mens vi ”guPer”, vil vi fortælle om centret og de 
aktiviteter, vi har.  

Tanken er, at vi også på et tidspunkt inviteres ind til 
Rønnebærhus, hvor det bliver deres tur til at fortæl-
le…. 
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Sinds julefrokost 
 

 
Af Annemarie 
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Så der sker lidt fornyelse, mens der stadig 
også er nogle, der =nder den indre ro i at 
male en mandala tegning eller nogle 
bogmærker med nogle af de nye tusser i 
skønne kulører. 
 
Bogmærkerne er blevet Jyttet over i den 
sorte mappe i dagligstuen, hvor de er til 
salg. Pengene går til ”festkassen”, og 
kommer os alle sammen til gode. Så hvis 
du lige står og mangler en værtindegave 
el. lign. kunne det være en idé. 
På glædeligt gensyn i det nye år og velkommen til nye kreative 
borgere.  
 
Hilsen Kreagruppen.  
 

 

Hvordan bliver man "husalf"  
på Rønnebærvej 19? 

Af Anne 

Rønnebærvej 19 har sin helt egen 
"husalf", Susanne. Denne "husalf"" bruger 
meget tid på at vaske tøj, lægge det 
sammen, vande blomster, lave kaPe osv.  

 
Der er altid plads til Jere "husalfer", og de behøver ikke bo i kælderen 
sammen med nisserne, selvom der er masser af plads i kælderen i det 
store hus på bakken.  

 

Så hvis du har lyst til at blive "husalf" og varetage 
opgaver, er du velkommen til at melde dig. Bare sig 
det til personalet, når du er på Rønnebærvej 19  
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I Rudersdal er vi ved at opstarte et projekt om et plastikposefrit 
Rudersdal. Vi samler privatpersoner, frivillige foreninger, 
kommnale institutioner, skoler og alle andre, som også kan være 
interesserede til at lave stof-net af stofrester, gamle gardiner, 
dydebetræk og aJagt tøj. Disse stof-net vil blive delt ud gratis 
rundt omkring i Rudersdal til alle, der gerne vil støtte op om et 
plastikposefrit og bæredygtigt Rudersdal.  

 

I den forbindelse laver vi små sy-værksteder rundt omkring i 
Rudersdal, blandt andet i Aktivitets- og Kompetencecenter 
Rønnebærvej 19 i Holte. Her mødes man, klipper, syr og hygger 
– der vil være symaskiner til rådighed, der vil være stof og små 
skabeloner til nettene, hvis du ikke vil skabe dit eget unikke 
design. Vi søger 4-5 frivillige, som kan have lyst til at være 
tovholdere på sådan et syværksted. Du behøver ikke at kunne 
sy, men det vil selvfølgelig være en fordel :)   

Som frivillig tovholder på syværkstedet vil du være med til at 
koordinere projektet, lave sy-skabeloner og hjælpe med 
formidlingen af projektet inden opstarten af selve 
syværkstederne i starten af april. Syværkstederne vil være et 
par timer om ugen fra april og nogle måneder frem. Inden april 
vil det mest være ad hoc opgaver, som I selv er med til at 
planlægge.  

Er det noget, du har lyst 
til eller har du 
spørgsmål? Skriv til 
frivilligkoordinator, 
Rikke, på 
rikth@rudersdal.dk  

eller tlf.: 72683397 – vi 
glæder os til at høre fra 
dig :)        

 

Billedet er fra ”Plast-pose-frit-Amager” 

Bliv frivillig tovholder på 
bæredygtighedsprojekt i Rudersdal 
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Selv har jeg prøvet VR guidet meditation og afslapningsvideo med 
kun musik, og jeg er meget fascineret af den virkning, som jeg får af 
det. Om jeg har besøgt et egyptisk tempel med stærke farver, eller 
den smukke grønne skov med det rislende vandløb, så er min 
oplevelse den samme: at jeg får følelsen af glæde samt mærker en 
fysisk ro, og faktisk mærker jeg virkningen Jere timer efter. Jeg 
mærker det på den måde, at jeg ser billederne for mig, eller hører 
musikken fra videoen. Ligesom når man har set en rigtig god =lm, 
teaterstykke eller været til en fantastisk koncert, hvor man bliver 
ved med at genkalde sig de gode billeder, scener eller sange, eller 
bare stemningen fra en magisk oplevelse.  

Udover meditation og mindfullness, så er der også mulighed for at 
få sit eget individuelle VR forløb, hvor man kan træne eller øve 
noget som er svært i ens hverdag. Eksempelvis hvis man har svært 
ved at køre i bus (oPentlig transport), så kan man træne og øve det 
gennem Virtual Reality. Vi har 25 busvideoer med forskellige 
scenarier. Du kan bl.a. møde en konduktør, vente ved 
busstoppestedet eller køre bus med en larmende skoleklasse. Vi 
imødekommer også andre individuelle udfordringer, og forsøger 
derefter at tilpasse det rette materiale og ønsker til netop dig. De 
individuelle forløb varer 8 uger, hvor man via en 
eksponeringstrappe, gradvist øger sværhedsgraden/intensiteten i 
videoerne uge for uge. Man mødes min. 1. gang ugentligt til en 
times eksponering inkl. samtale før og efter.  

 

Det vi kan tilbyde af videoer lige nu er:  

25 stk. busvideoer  
Optagelser fra Birkerød Station 
Mindfullness apps 
Naturoptagelser fra Furesø  
Præsentation af Aktivitets og Kompetencecentret Rønnebærvej  
Præsentation af Aktivitets og Kompetencecentret Ruder Es 

 

Hvis du har fået lyst til selv at prøve VR, så kontakt Mikkel eller Ann 
Dorthe  på 72683396 – Vi glæder os til at høre fra dig. 
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Fremtiden er her nu 

Af Ann Dorthe 

Forestil dig, at du be=nder dig i en smuk grøn skov med et rislende 
vandløb.  Når du kigger op imellem træernes grønne grene, ser du 
den blå himmel, hvor de hvide skyer Jyver forbi, mens du hører 
fuglene kalde.  Når du kigger ned, ser du det klare rislende vandløb, 
som løber rundt om dig og videre over sten og klipper.  Du er i ro, 
og er et fuldstændigt fredfyldt sted. Måske er der musik i 
baggrunden, og det føles som om, at du er landet et magisk sted. 
Selvom du sidder hjemme og kigger ud på det mørke og grå 
vintervejr, så er det muligt at besøge den grønne fredfyldte skov. 
Virtual Reality giver dig muligheden for at besøge fantastiske 
steder, og =nde ro og balance, få en guidet meditation, eller træne 
og øve noget som du =nder svært.  

I Aktivitets- og kompetencecentret på Rønnebærvej arbejder vi med 
at tilbyde VR mindfulness eller meditation, som en fast aktivitet. I 
løbet af efteråret har både medarbejdere og brugere på 
Rønnebærvej testet forskellige videoer, og fundet frem til, hvilke 
videoer der kan bruges. De guidede meditationer er foreløbig på 
engelsk, hvilket man skal være indforstået med, hvis man vil prøve 
disse.  
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 Kursus for pårørende 
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Fuld fart frem - nyt fra foreningen PEERS  

Der er fuld fart på i vores frivillige forening, PEERS, hvor vi frivillige, 
som selv har oplevet udfordringer, bruger vores erfaringer til at 
støtte andre, som går igennem noget svært. Det går faktisk så 
stærkt lige nu, at vi slet ikke kan følge med, og vi mangler lige nu 
frivillige, da der efterhånden er en lille venteliste for at blive 
matchet med en frivillig.  

 

Det går også derudaf i vores ungeprojekt ”Backstage”, hvor der lige 
nu er ca. 10 fantastiske frivillige i alderen 17- 33 år – det er både 
danske og internationale unge. De unge frivillige har startet en klub 
op på Basen i Birkerød, som er et skoletilbud for unge med fx 
autisme, depression, angst mm. De er også i fuld gang med at 
udvikle et samarbejde med Birkerød Kostskole, da vi ved, at op mod 
25% af de unge studerende kæmper med angst. De unge frivillige 
tilbyder også 1-til-1-snakke for unge, som kan have brug for at 
snakke med jævnaldrende.  

 

Som noget nyt har vi i PEERS lavet et samarbejde med ”Skole på 
Tværs”, hvor tre frivillige og vores frivilligkoordinator skal undervise 
i frivillig peer-støtte og recovery. Det glæder vi os virkelig meget til. 
I mellemtiden laver vi også små kurser i andre samarbejder – fx 
afholder vi førstehjælpskursus sammen med SIND Rudersdal i 
starten af januar – og du er meget velkommen til at deltage :)   

 

Hvis du har idéer til nogle spændende projekter og aktiviteter, som 
PEERS kan støtte op om, så sig endelig til – vi er vilde med nye ideer 
og tanker :) Du kan altid følge med i vores arbejde ved at følge 
vores facebookside: www.facebook.com/brotilhverdagslivet/, eller 
du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev på peers.nu, så får du ca. en 
gang om måneden et nyhedsbrev på mail med de nyeste updates 
fra vores verden :) 

 

Der er fuld fart på, men vi har altid tid til at tage en snak, hvis du har 
lyst til det :) 
 

Rigtig glædelig jul og store kram fra foreningen PEERS :)       
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Inspiration fra Ubberup Højskole 
- Varig livsstilsændring 

Vi har fået en skøn gave fra Jesper: 

”Kogebogen 4 fra Ubberup Højskole”  

Opskrifterne er så lækre og indbydende, at vi i februar måned 
har sat opskrifter fra bogen på til alle måltider på Rønnebærvej. 
Men du kan tyvstarte allerede nu med nedenstående dejlige 
opskrift! Eller kom og spis med d. 17/2! 

 

 

18 



 18 

 18 

Næsten  Gratis glæder  

Too good to go / Bekæmp madspild! 

 

Af Susanne  

Kender du app’en ”Too good to go”, som du kan 
downloade til din mobiltelefon?  Du kan =nde den i 
din ”App store” eller ”Google Play butik”. Her kan 
du se, hvad virksomheder og butikker i nærheden 
af dig, udbyder tíl en meget 
billig penge. Det kan være 
kiosker, bagerbutikker, 
restauranter mm.  Du kan så 
bestille fx en indkøbspose 
fuld af brød og kage for 34 

kroner eller en hel pose frugt og grønt for 29 
kroner.  

Gå selv på opdagelse. Du skal typisk selv hente 
det, du har købt indenfor et bestemt 
tidspunkt. 

Too good to go blev startet op efter, der var 
nogen, der havde set et TV-program om nogle kokke på en 
restaurant, som viste hvor meget mad der blev smidt ud, fordi det 
ikke kunne anvendes. Så tog de aPære! 

Ud over appen, =ndes der også en:  

 

”Too good to go Markedsplads” https://shop.toogoodtogo.dk/ 

Markedspladsen er et site, der samler lækre overskudsvarer, som du 
kan tage dig tid til at udforske - for i sidste ende at vælge lige netop 
dét, som du har lyst til. På den måde bliver maden spist og ikke 
spildt - og miljøet skånes. På sitet kan du  =nde et hav af lækre 
overskudsvarer. Levering koster 39 kroner i hele landet. 
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 Kunstterapi på Rønnebærvej 

Af  Susanne 

Det startede første gang tirsdag d. 12/11-19 kl. 15.30-17.30.  

Det var en mærkelig oplevelse at skulle male en prik og derefter 
tegne en cirkel rundt om prikken i midten. 

Derefter skulle jeg male noget, som jeg forestillede mig—og kunne 
tænke mig. Der var sat forskellige farver frem i akvarelfarver. 

Den anden gang, tirsdag d. 19/11 var det akrylmaling. Det skulle være 
et rigtigt grimt billede. Derefter skulle man med passe partout 
udvælge et udsnit af det første billede. Vi =k en snak om vores 
billeder og skulle så male kolde og varme farver, bagefter—efter en 
pause og kaPe. 

Det var spændende og udfordrende og overraskende at se 
forandringen i de 2 første billeder. Det var en positiv oplevelse 2. 
gang. 

FAKTA om kunstterapiforløbet 

Kunstterapiforløbet  på Rønnebærvej er skabt af kunstterapeutstuderende fra 
Kunstterapiskolen i Herlev.  I forløbet får deltagerne mulighed for at udfordre sig selv med 
kreativitet, som hjælper til at =nde livsglæde og styrke ressourcer. 

Der er intet krav om at have prøvet kræfter med kunst før for at deltage, alle kan være 
med.  

Forskellige kunstneriske teknikker, som maling, tegning og skulptur, virker forskelligt på os. 
Første gang får deltageren en time alene med sin egen kunstterapeut—for at lære 
hinanden at kende. Efterfølgende vil kunstterapien være i en mindre gruppe, men hvor de 
enkelte stadig  arbejder hver for sig. 

Under forløbet  er der mulighed for at arbejde med akvarel, akrylmaling, blyant/kul og ler 
på forskellige måder. Det hele har en legende karakter, og der er fokus på at skabe et 
frirum, hvor den enkelte kan udfolde sig.   

Det kunstneriske/kreative virker udviklende på os, uden at vi behøver at snakke om det, så 
det er en meget anderledes form for terapi. ”Kunsten i dig” tager udgangspunkt i 
deltagerens egen evne til at hele sig selv , og kurset giver nogle  værktøjer til den enkeltes 
proces mod mere balance og harmoni. 

Vi ved endnu ikke, om vi kan tilbyde nye kunstterapiforløb, når de aktuelle hold slutter. 
Men synes du, det lyder spændende, så hold øje med opslag og info fra Rønnebærvej. 
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 Så er vi i gang i det nye brugerråd... 

Af Henriette 

Det nye brugerråd på Rønnebærvej har haft sit 2. møde og er så 
småt i gang med at få styr på formalia, =nde en fornuftig form på 
møderne og gøre os nogle tanker om, hvordan  vi kan samarbejde 
og kommunikere  med baglandet.  

Referater fra møderne bliver hængt op på Rønnebærvej samt 
udsendt på mail til dem, der er skrevet op til nyt fra Rønnebærvej.  

 

Input til nyt navn 
En af brugerrådets første konkrete 
opgaver handler om 
navneforandring for Aktivitets- og 
Kompetencecentret.  
Der har længe blandt borgere på 
Rønnebærvej været et ønske om 
et nyt navn til Rønnebærvej.  
 
Nu indsamler vi gode ideer til et 
nyt og kortere navn, der 
symboliserer det, vi tænker 
centret står for. I starten af januar 
vil brugerrådet udsende et lille 
oplæg, som kan bruges som inspiration, når nyt navn overvejes.  
 
Har du lyst til at være med til en fælles brainstorming om nyt navn, 
vil vi gerne invitere dig til en sådan mandag d. 20. januar kl. 15.30-
16.30. Alternativt kan du give dine forslag direkte til din 
brugerrepræsentant i brugerrådet. På næste brugerrådsmøde d. 
29. januar tager vi de indkomne forslag med, og laver på baggrund 
af disse en indstilling til centerledelsen, som træPer den endelige 
beslutning. 
  
Brugerrådet er dit 
Husk at repræsentanterne i brugerrådet sidder der for at varetage 
dine interesser og viderebringe det, der rører sig. Vi har brug for at 
kende dine ønsker og forslag til at skabe et hus på Rønnebærvej, 
der er interessant – også for dig!  
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Litteraturgruppen 

Af Susanne 

Vi er 1 personale og 5 brugere, som mødes hver onsdag kl. 12-13.15. 
Vi er 2 brugere, som gør klar til Litteraturgruppen med te, kaPe, 
brød, pålæg, lidt grønt frugt og snacks. Det er en lille let frokost, og 
det koster 20 kr. 

Vi starter præcis kl. 12. Når vi sidder og nyder det hele, i ca. 1/2 times 
tid, snakker vi om det, vi har læst hjemme. Det er ca. 2 kapitler eller 
20 sider. Der er 2 brugere, som skiftes til at læse op til ca. kl. 13.15, 
afhængig af hvad der nu passer med kapitel og side. 

 

 

Endnu engang holdt vi en dejlig julefrokost 
på Rønnebærvej i december. Vi =k den 
allerdejligste mad lavet af borgere og 
medarbejdere. Andre købte ind, slæbte 
borde, pyntede op osv. Tusind tak til jer 
alle! 

Traditionen tro sang vi julesange og havde 
pakkeleg. 

En dejlig dag i dejligt selskab! 

Derefter aftaler vi til næste onsdag, hvor meget 
vi skal læse hjemme. Vi slutter kl. 13.15 og hjæl-
per hinanden med at rydde op.  

Vi har læst ”I de voksnes rækker”, som er skrevet 
af Maria Grue. Det er bind to efter ”Italiensvej”, 
som også er skrevet af Maria Grue. Vi bliver i 
fællesskab enige om, hvilken bog vi skal vælge 
fra gang til gang. 

Det er meget socialt hyggeligt, og det giver en 
lyst til at læse mere. Vi får stor hjælp af  Holte 
bibliotek. 

Julefrokost på Rønnebærvej 
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En lækker opskrift... 

Laksesalat a la Rønnebærvej 
Til 4 personer: 

 

• 400 gram laks, varmrøget / evt. med peber. 

• 1/2 stk. granatæble 

• 1 stk. æble 

• 1 stk. forårsløg  

• 1 dl. creme fraiche 18%  

• 1/2 tsk. havsalt 

• 1 knivspids peber, 

friskkværnet  

• 8 stk. salat, blandet 

Sådan gør du: 

Fjern skindet fra laksen, og mos =skekødet i en skål. 

Skær kernerne ud af granatæblet, skær æblet i tern, og hak 

forårsløget. 

Bland laks med æbler, forårsløg og cremefraiche. 

Smag til med salt og peber. 

Skyld og tør salatbladene og anret dem som ”bunddække” på et 

fad og anret salaten ovenpå. 

 

Velbekomme – Sunde Snacks gruppen 
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Hvordan kan vi skabe bedre 
recoveryorineterede forløb mellem 
behandlingspsykiatri og de 
kommunale rehabliteringsforløb? 

Har du nogle oplevelser, erfaringer, 
ønsker mm., som du ønskler at dele 
med Kim fra forskningsholdet og 
andre, er du meget velkommen til: 

 

Erfaringsmøde  

torsdag d. 16. januar kl. 14.30 på Rønnebærvej 19.  

Brug derfor din repræsentant i brugerrådet – og kom gerne og 
deltag i møderne. Selvom du ikke er valgt som repræsentant eller 
suppleant, er du altid velkommen til at deltage og give dit besyv 
med.   
 

Næste møde er: Onsdag d. 29. januar kl. 15.30-17.00 

Forskningsprojekt - Del din erfaring... 
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Af Henriette 

Ovenstående er titlen på et af Jere kurser, du kan deltage i 
gennem ”Skole på tværs” i foråret 2020. Grib kataloget på 
Rønnebærvej eller få det af din bostøtte… 

 

  

 

”Er der recovery i gaming?”  
Tag på kursus med Skole på Tværs 

 

Måske bliver du inspireret til 
at høre mere om mulighe-
derne i gaming og få et me-
re nuanceret blik på compu-
terspil. Måske får du lyst til 
at deltage i Kreativitet og 
livshistorie workshop, hvor 
du gennem forskellige krea-
tive udtryk i både ord og bil-
leder får arbejdet med at få 
Jere facetter og nuancer på 
den fortælling, du har om 
dig selv.  Går du og overve-
jer at blive frivillig peer-
støtte, hvor du bruger dine 
egne erfaringer til at støtte 
andre, så er introduktions-
kurset ”Frivillig peer-støtte 
og recovery” måske noget 
for dig.  

Har du planer om at skulle tilbage på studie eller arbejde efter en 
sygdomsperiode, kan du på kurset ”I gang igen” få praktiske værktø-
jer og sparring med andre i forhold til tilrettelæggelse af hverda-
gen, balance, håndtering af nervøsitet og meget mere. 
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I kataloget =nder du også kurset: ”Selvskade og mestring”, som 
kigger nærmere på, hvordan man kan forstå selvskade, og hvad 
det kan være udtryk for. Få nye perspektiver på egen eller 
andre selvskade og mestringsstrategier. Kurset ”Mentalt 
velvære fremmer recovery”  kan understøtte din proces i at 
=nde din egen vej til recovery,  og igangsætte reJektioner 
omkring mulige strategier i hverdagen, mod til at vær aktør i 
eget liv, gå ind i nye roller og styrke dit selvværd.   

Synes du, det er svært at komme i gang med at leve sundere, 
har du chancen for inspirerende input på kurset: ”High energy – 
med fokus på hele din sundhed” , som er et kursus, der har 
fokus på både de fysiske, mentale og sociale aspekter af 
sundhed .  

Derudover præsenteres to temamøder med fælles 
kompetenceudvikling., der kan styrke både personlige og 
professionelle kompetencer.  

Det ene temamøde handler om ”Chime –Personlige recovery”, 
som er en forståelsesramme for recovery, der kan bruges i 
praksis.  Det andet temamøde har titlen: ”Forskellige 
forståelser af psykiske udfordringer—hvilken betydning har 
det? ” .Vær med til spændende oplæg og dialog om forskellige 
perspektiver, og hvad det betyder for den måde, vi bliver mødt 
på og møder hinanden med.  

Læs mere om kurser, datoer, sted mm. i kataloget. 

Om Skole på Tværs: 

Skole på Tværs tilbyder recovery-kurser på tværs af Skolen for Re-
covery i Region Hovedstadens Psykiatri og de =re kommuner:  Glad-
saxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal. Kurserne er både 
for mennesker med psykisk sårbarhed, pårørende, medarbejdere 
og frivillige. 

Alle undervisere har kendskab til recovery – enten gennem egne 
erfaringer eller som medarbejder med fagprofessionel bagrund. 

Kurserne er gratis. 

Du kan få kataloget på Rønnebærvej eller af din bostøtte. Du kan 
også =nde det på www.rudersdal.dk/rbv19 
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