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GØR CORONATID TIL
HYGGETID...

Kære alle
 

Som I sikkert ved, er vores sædvanlige
program på Rønnebærvej ophævet
foreløbig til og med 13. april, da vi skal
mindske samvær på grund af  Corona-

smitte-risiko. I stedet for vores normale
månedskalender vil vi indimellem
sende jer et lille elektronisk nyhedsbrev
med tanker, tips og ideer. 
 

Hvis man i forvejen døjer med
depressive tanker eller angst, kan man
blive ekstra hårdt ramt i denne tid. 

 Grublerier har det med at være
selvforstærkende, og derfor kan det
også være en god ide at aflede dig selv
fra disse. Det får du nogle forskellige
ideer til her i nyhedsbrevet. Det kan
også hjælpe at "række ud" og tale med
andre.  På s. 3 kan du se en liste over
telefonlinjer og digitale fællesskaber. 
 

Lad os stå sammen og hjælpe hinanden.

Måske kan vi sammen gøre Coronatid til
hyggetid...

 

LÅN ONLINE MUSIK,
FILM OG BØGER 

På Rudersdal Biblioteker findes en
skattekiste af gode tilbud til dig
hjemme i sofaen. Både bøger, musik og
film. Se fx. filmen "Amy" om
sangerinden Amy Winehouse og
hendes liv, lyt til den spændende
slægtsroman "Den blå tråd" af Anne
Tyler eller lyt til en klassisk koncert...
 

Tjek de mange muligheder ud på:

https://rudbib.dk/e-materialer

 

25 .  marts  2020 Corona-
særnummer  1

https://rudbib.dk/e-materialer


FÆLLES MORGENSANG
FOR ALLE

Fællessangen griber om sig. At synge
gør os glade, og at synge sammen gør
os endnu gladere...

  

I den kommende tid kan du hver
morgen synge sammen med resten af
Danmark. DR Pigekorets dirigent Phillip
Faber synger for på DR1 og P2, 

 

Morgensangen vil på hverdage begynde
klokken 9.05 og i weekenden klokken
10.03 og vil vare 10 minutter. Hver
morgen vil der blive sunget to
forskellige sange.

 

"Selvom vi ikke kan høre og se
hinanden, kan visheden om at vi lige nu
synger de samme kendte sange, binde
os sammen", siger Phillip Faber, der
håber, at sangen vil give en følelse af
fællesskab hos både seere og lyttere.

 

Prøv det - og giv den bare fuld gas!

 

KOM MED I DET
KONGELIGE TEATER

Mens Det Kongelige Teaters huse er
lukkede, kan du gratis streame udvalgte
forestillinger fra Det Kongelige Teaters
repertoire. 

Der tilføjes løbende flere forestillinger -
Tjek dette link:

https://kglteater.dk/kgl/xtra/

Fotoet nedenfor er taget af Natascha
Rydvald, og er fra forestillingen
"Højskolesangbogen" 
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SKAB STRUKTUR

De fleste mennesker har det godt med,

at der er en vis struktur på hverdagen,

og for mange af os, er den lige nu taget
fra os. Derfor kan det være en rigtig god
ide at skemalægge sin nye hverdag
derhjemme. 

 

Prøv at dele dagen op i forskellige
perioder og pauser. Indholdet i de
forskellige perioder kan fx være: "Tage
brusebad", "Spise morgenmad", "Gå en
lille tur", "Gøre rent i stuen", "Se en film"

osv. Nogle ting skal måske gentages
hver dag, og andre skifte i løbet af
ugen. Det er helt op til dig...

 

 

https://kglteater.dk/kgl/xtra/


VIRTUELLE
MUSEUMSBESØG

12 verdensberømte museer tilbyder lige
nu virtuelle ture og kig ind i deres
permanente samlinger og
særudstillinger. Museerne tæller fx.

British Museum i London, Guggenheim i
New York, MASP i Sao Paulo og mange
flere. 

Her ovenfor er det Van Goghs
"Solsikker" fra Van Gogh Museet i
Amsterdam.

 

Find museerne her: 
https://hellogiggles.com/news/museum
s-with-virtual-tours/…

 

SAMMEN PÅ NYE MÅDER
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SKRIV TIL OS

Har du en ide eller tanke, du gerne vil
dele? Så kan du skrive til:
 

hemo@rudersdal.dk eller
jgje@rudersdal.dk
 

Følg os gerne på facebook:

facebook.com/rbv19

 

 

RØNNEBÆRVEJS TELEFON ER ÅBEN 
ALLE HVERDAGE 9-16

72683609

https://hellogiggles.com/news/museums-with-virtual-tours/%E2%80%A6
http://facebook.com/rbv19

