
Fredagsarrangementer 
på Rønnebærhus 

Der kan købes /bestilles billetter til alle 
arrangementer ved henvendelse i 

Rønnebærhus aktivitetscenters reception 
eller på telefon 46115080 mandag-fredag 

mellem kl. 10.00-13.00. Billetsalget 
starter den dato, der er anført ved hvert 

enkelt arrangement. 

Frokostbilletter skal købes/bestilles forud. 
Hvor intet andet er anført, koster entré 
incl. kaffe/brød  50 kr. - frokost 60 kr. 

2 uger før kan du se et opslag 
 i receptionen, der fortæller mere om  

de enkelte arrangementer.

Marts 2020 -  juni 2020

29/5 kl. 10.00 - Grundtvig 

Jørgen Taagholt fortæller om 
Grundtvigs liv og betydning og 
viser sin film  
“I Grundtvigs fodspor”. 

Billetsalg fra 15. maj

12/6 kl. 10.00 - Klimahistorie 

Jørgen Taagholt beretter om klimaets  
variationer gennem tiderne  
og giver sit bud på årsagen hertil. 

Billetsalg fra 29. maj

19/6 kl. 10.00 - “TanDekdoter” 

Spændende og sjove anekdoter  
fra et tandlæge-liv gennem 50 år. 

Billetsalg fra 8. juni

26/6 kl. 10.00 - Sankt Hans 

Vi fejrer Sankt Hans med god 
mad, bål og sang. 

Billetsalg  8. juni



15/5 kl. 10.00 - Husmøde med banko 

Orientering fra brugerrådet 
Morgenkaffe og 2 bankoplader 
på indgangsbilletten. 

Billetsalg fra 4. maj

6/3 kl. 10.00 - Hospice  

Sygeplejerske Karen Mølbak 
fortæller om Livet på Hospice 

Billetsalg fra 21. februar

13/3 kl. 10.00 - Brugerrådsvalg 

Se opslag i receptionen og 
på brugerrådets opslagstavle 

Mød op og bliv en aktiv del af 
Rønnebærhus! 

Vi byder på  
morgenkaffe og brød!

20/3 kl. 10.00 - At rejse er at leve! 

Jette og Walther Christensen  
om deres  tur langs  
Silkevejen (Kina) 

Billetsalg fra 6. marts

27/3 kl. 10.00 - Rønnebærvej 19 

Her serveres kaffe og pandekager for en 
rund ti’er og vi hører lidt om, hvad der foregår i 

deres hus. 
               

Tilmelding i receptionen senest 13. marts 

3/4 kl. 10.00 - Senior-Shop 

Kom og se forårets 
kollektion. Morgenkaffe og  
forfriskning kr. 40,00  
Frokost kr. 60,00 

Billetsalg fra 20. marts

17/4 kl. 11.30 - Påskefrokost 

Kom og vær med til vores 
årlige påskefrokost 

Billetsalg fra 3. april

24/4 kl. 9.30 - Løvspringstur 

Se opslag i receptionen 

Billetsalg fra 3. april til 20. april 

Brugerrådsvalg  
13. marts 2020 kl. 10.00 

Rønnebærhus aktivitetscenter 
Rønnebærvej  15 

2840 Holte

Kære brugere, 
Nu har I mulighed for at stille op til brugerrådet. 
Skriv jer på listen, som hænger på brugerrådets 

opslagstavle ved elevatoren.  

Venlig hilsen Brugerrådet! 

Mød op!-  og bliv en aktiv del af Rønnebærhus!

   


