
 

 

  

Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

 
 

    1. 2. 

3. – uge 6 14-20 åbent med 
Henriette og Julie 
13-14 Nada-café 
15:30-16:30 Vi går en tur  
16-18 Ungenetværk  
Ca. kl.18 Vinterkålsgryde 
med rugbrød, sennep og 
sprød rødbedesalat 

4. 
 

5. 
13:30-15:30 Kreagruppe 

6. 
14-20 åbent med Ingi og 
Michelle 
14:30-15 kom og hør om 
læringsforløbet ”5 veje”  
14:30-15:30 Nada-café  
Ca. kl. 18 Squash-frikadeller, 
ovnkartofler og rødbederåkost 

7. 
10-14.30 åbent 
med Henriette og 
Julie 
Ca. kl. 12 frokost 
Vi spiller spil efter 
frokost  

 

8. 9. 

10. – uge 7 14-20 åbent med 
Henriette og Julie 
13-14 Nada-café 
16-18 Ungenetværk 
Ca. kl.18 Asiatiske koteletter 
med fuldkornsnudler og 
spidskålssalat med chili  

11. 
Vintertur i Aboretet kl. 13 
(se bagsiden)  
Filmklubben viser ”A 
start is Born” fra kl. 16-19 
i dagligstuen på 
Rønnebærvej (se 
bagsiden) 

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

13. 
13-14 Infogruppemøde (se 
bagsiden)  
14-20 åbent med Sussie og 
Michelle 
14:30-15:30 Nada-café  
Ca. kl. 18 Italienske frikadeller 
med perlespeltssalat   

14. 
10-14.30 åbent 
med Henriette og 
Julie 
Ca. kl. 12 frokost 

15. 16. 

17.- uge 8 14-20 åbent med 
Henriette og Julie 
13-14 Nada-café 
15:30-16:30 Vi går en tur  
16-18 Ungenetværk 
Ca. kl.18 Laks med 
krydderurter, grønt og 
kokosmælk  

18. 19. 
 12-13:15 Litteraturgruppe  
13:30-15:30 Kreagruppe 

20. 
10:30-12:30 Sang-workshop 
(se bagsiden)  
14-20 åbent med Michelle og 
Sussie 
14:30-15:30 Nada-café  
14.15 - 15.45 debatgruppe 
Ca. kl. 18 All in one kylling 
med blomkålssalat  

21. 
10-14.30 åbent 
med Henriette og 
Julie 
Ca. kl. 12 frokost 

22. 
 

23. 

 
 

24. – uge 9 14-20 åbent med 
Henriette og Julie  
13-14 Nada-café 
16-18 Ungenetværk 
Ca. kl.18 Karrykylling med 
fuldkornsris og 
spidskålssalat  
 

25. 
 

26. 
12-13:15 Litteraturgruppe  
13:30-15:30 Kreagruppe  
15:30-17 Brugerrådsmøde 
(se bagsiden)  
 

27. 
11-13 Læringsforløbet 5 veje 
til et godt liv (for tilmeldte) 
14-20 åbent med Michelle og 
Sussie 
14:30-15:30 Nada-café  
Ca. kl. 18 Toscansk 
kalvegryde med knuste 
kartofler  

28. 
10-ca. 14 åbent og 
rengøringsdag med 
Henriette, Michelle 
og Julie (se 
bagsiden) 
 

29. 
13-15 Hygge 
med 
Ressource- 
banken (se 
bagsiden) 
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Nye lækre retter mandage og torsdage – MUMS!  
I denne måned er alle retter til aftensmaden, både 
mandage og torsdage, inspireret af en kogebog fra 
Ubberup Højskole, som vi har fået i gave af Jesper, 
og mange tak for det Jesper  Bogen ligger her på 
Rønnebærvej, så vi alle sammen kan kigge i den   
 
Torsdag d. 6. februar kl. 14.30-15  
Du kan her få informationer om det nye 
læringsforløb 5 veje til et godt liv, som starter 
torsdag d. 27. februar, samt en kort introduktion til 
Godt på vej-forløb, som borgere kan få bevilget efter 
§ 82 i Serviceloven, og som også kommer til at 
foregå på Rønnebærvej. Du behøver ikke tilmelde 
dig - du dukker bare op i dagligstuen på 
Rønnebærvej.  
 
Vi spiller Spil – fredag d. 7. februar kl. 13-14 
Kom og vær med til en hyggelig spilleeftermiddag 
her på Rønnebærvej. Sammen finder vi et spil som 
vi gerne vil spille og hygger omkring det, med kaffe 
og te   
 
Tirsdag d. 11. februar: Vintertur i Aboretet. Vi 
mødes på Rønnebærvej kl. 13.00. Aboretet opleves 
som en smuk park eller eksotisk skov. Vi fylder 
termokanderne med varme drikke og kører sammen 
i bus 354. Du kan møde os ved indgangen til 
Aboretet kl. 13.40, hvis det passer bedre for dig.  
Turen varer ca. 1½ time med pauser til hvile & 
varme drikke. Vi er retur i Holte senest kl. 16. 
Tilmelding senest torsdag d. 6. februar på opslag i 
centret eller til Michelle tlf. 72 68 34 20. 
 
Hygge med Ressourcebanken d. 29. februar 
Lørdag den 29. februar kl. 13-15 er der hygge på 
Rønnebærvej med Ressourcebanken. Der vil blive 
serveret gratis boller, kage og kaffe/te.  
Mange hilsner Ressourcebanken 
 
Rengøringsdag på Rønnebærvej d. 28. februar 
Denne fredag holder vi rengøringsdag på 
Rønnebærvej, hvor vi hovedsageligt skal rydde op i 

køkkener, skabe og skuffer. Vi spiser frokost 
sammen, hvor huset giver sandwich udefra.  
 
Infogruppemøde d. 13. februar kl. 13-14  
Kender du infogruppen? Kom og hør om vores 
aktiviteter og vær med til at planlægge næste 
Rønnebærblad. 
 
Filmklubben viser filmen ”A star is born” d.11. 
februar kl. 16-19 
Der kan købes the, kaffe og sodavand til husets 
priser. Der splejses i fællesskab til frugt, popcorn, 
slik og snacks. Husk at tilmelde dig via opslag i 
centret. 
 
Sang-workshop D. 20. februar kl. 10:30-12:30 
Torsdag den 20. februar afholder vi en workshop i 
sang - fællessang og let flerstemmig sang for 
'begyndere'!  Vi varmer op med et par fællessange 
og forsøger derefter med et par lette kanons, og 
'drister' os så til andre flerstemmige sange, som I 
kender, og som er nemme at gå til.  Vi prøver os lidt 
frem og håber på at få det sjovt! - og måske også få 
nogle musikalske 'highlights'! Workshoppen er åben 
for alle – også for dig, der ikke kender huset i 
forvejen.  
Korleder Birgitte Jacobsen, som nogle kender fra 
koret i Frivilligcentret, leder slagets gang.  
Det foregår i Aktivitets- og Kompetencecentret 
Rønnebærvej 19 fra kl. 10.30 til 12.30 med en 
pause midt i forløbet, hvor vi kan få lidt at drikke. 
 
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 lib., Sodavand 5 kr.  
Soda-/danskvand 5 kr. 
Kontaktoplysninger 
Adresse: Rønnebærvej 19, 2840 Holte 
OBS! NYT TELEFON NUMMER: 7268 3609 
OBS! NYT MOBILEPAY NUMMER: 51 11 44 
(RBV) 
E-mail: rbv19@rudersdal.dkHjemmeside: 
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 

Michelle, Sussie, Henriette og Julie 
 

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. Stig, Susanne, Annette og Jesper kan 
kontaktes på e-mail 
kontakt@ressource-banken.dk 
Nuværende telefonnr. samt anden info kan ses på  
hjemmesiden: ressource-banken.dk 

 

Julie 

Medarbejder 


