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Nyt fra Infogruppen 
En hilsen midt i en Corona-tid 
Kære alle, 
Jeg tænkte, at jeg lige ville sende Jer 
allesammen en hilsen i denne 
mærkelige og noget besværlige tid, 
hvor Corona-krisen har vendt op og 
ned på vores liv og almindelige 
dagligdag. 
Vi har alle måttet gentænke vores 
dagligdag og de måder, vi har 
kunnet være i kontakt med 
hinanden på overalt i samfundet. 
Også Rønnebærvej har været lukket 
ned i nu 6 uger. Jeg ved, at jeg også 
taler på vegne af medarbejderne på 
Rønnebærvej, når jeg siger, at I er 
savnet!  Og vi glæder os alle til, at vi 
forhåbentligt snart stille og roligt 
kan åbne lidt op for aktiviteterne 
igen. 
Mange af de aktiviteter, vi egentlig 
havde planlagt at skrive om i dette 
nummer, er gået helt eller delvist i 
stå – nogle dog kun midlertidigt. 
Det gælder fx arbejdet i Brugerrådet 
og det gælder vores proces 
omkring nyt navn til Rønnebærvej 
og alt det informationsmateriale, 
der skulle laves i den forbindelse. 
Processen omkring Rønnebærvejs 
nye navn gik også på pause, da alt 
lukkede ned. Jeg kan desværre 
endnu ikke sige, hvornår vi kan tage 

det spørgsmål op igen. 
Vi har i nogen udstrækning 
kommunikeret med jer via FB og 
nyhedsbrev, og medarbejderne på 
Rønnebærvej har talt i telefon med 
nogle af Jer. Men medarbejderne 
har også – og skal fortsat – være en 
del af nødberedskabet der, hvor der 
mangler hænder på det 
psykosociale område som følge 
pga. Corona-situationen.  
Medarbejderne og jeg ved godt, at 
det har været en svær tid for mange 
af Jer. Til gengæld har det været 
positivt at se, hvordan 
hjælpsomheden har blomstret – på 
trods af de besværlige tider - og 
folk har engageret sig i forskellige 
initiativer, hvor de har tilbudt deres 
hjælp. 
Måske denne erfaring får os alle til 
at sætte endnu større pris på 
hinanden og vores fællesskaber, når 
vi kommer over på den anden side 
af denne Corona-krise. – For over 
den, kommer vi! 
Pas på Jer selv, pas på hinanden – 
og på glædeligt gensyn :). 
 
De allerbedste hilsener 
 
Allan 
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Ud i Naturen – det giver velvære og samhørighed 

Ro, styrke og fællesskab 
Læringsforløbet var tilrettelagt, så deltagerne kunne opleve sig selv og na-
turen på mange forskellige måder undervejs: Der var 3 forskellige temaer: 
Find ro i naturen, Oplev naturens kraft og Find din styrke i naturen. Der var 
tilbud om at prøve forskellige nærværsøvelser og naturaktiviteter. Der blev 
lagt vægt på fællesskab, både mellem deltagerne i gruppen, med naturen 
omkring os og med foreninger i vores lokalområde, der har naturen som 
deres omdrejningspunkt. 

16 ture mens skoven falmede og det blev vinter 
 
Lige fra efterårets begyndelse i 
september til midt i december 2019 
havde en gruppe borgere sat sig 
for at komme Ud i Naturen hver 
tirsdag, uanset vejr og vind. Det 
blev til 16 gange i alt, og i artiklen 
her kan du læse, hvad læringsforlø-
bet i naturen har givet deltagerne 
undervejs og hvad de har fået med 
sig videre i hverdagen. 

Fortsætter på næste side -> 
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At lære naturen at kende 
8 af turene var i Vaserne, som ligger 
i gå-afstand fra Rønnebærvej. Her 
er fred og ro i et helt særligt natur-
område, som rummer et rigt dyre- 
og planteliv. Deltagerne lærte områ-
det at kende og blev her guidet til 
øvelser i trygge omgivelser, nogle 
på egen hånd. 
Netop om at være på egen hånd 
siger en deltager: ”Der fandt jeg 
allermest hvile i naturen med god 
opmærksomhed; jeg fandt glæden 
ved naturen”! 
 
8 ture gik til andre og meget for-
skelligartede naturmiljøer i Ruders-
dal: Barokhaven og æbleplantagen 
ved Gl. Holtegård, hvor vi lavede 
bål. Holtekollen i Geels skov med 
udsigt over det stærkt kuperede 

landskab. Jægersborg Hegn og Bøl-
lemosen. Høje Sandbjerg med min-
desmærke og kig til Hven. Vedbæk 
strand med bølgeskvulp og træ-
ningspavilloner. Fugletur ved Sjælsø 
og et kulturhistorisk pust i Sorgenfri 
Slotshave.  
En deltager siger: ”Det har været 
godt med så forskellige steder. Nog-
le, hvor mennesker har taget hånd 
om naturen og andre steder, hvor 
det var vild natur. Alt historisk er 
spændende for mig”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ud i Naturen – det giver velvære og samhørighed 

Fortsætter på næste side -> 
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Nye redskaber 
Formålet med forløbet Ud i Naturen 
har været ”at understøtte mental 
restitution, recovery og tilknytning 
til lokalsamfundet, samt at give del-
tagerne nye redskaber til at mestre 
deres liv, komme sig ovenpå kriser 
og forebygge nye kriser”. Hvorfor nu 
det? Fordi Center for Sociale Indsat-
ser arbejder evidensbaseret med 
rehabilitering. Effekten underbygges 
af deltagernes egne erfaringer. 
  
En deltager fortæller om sine erfa-
ringer med nærværsøvelser: ”Det er 
godt at blive bevidst om åndedræt-
tet. Jeg kan begynde at slappe af 
ved at fokusere på bestemte steder 
på kroppen. Når jeg har opmærk-
somhed på sanserne er det dejligt, 

så er jeg i nuet, og tankerne er ikke 
så tydelige. Jeg er blevet mere op-
mærksom på mig selv og vil gerne 
arbejde videre den vej”. 
 
Et godt mentalt helbred 
Mental restitution er en vigtig brik i 
at have et godt mentalt helbred og 
her kan naturen noget helt særligt, 
da den giver plads til at mennesker 
kan slappe af og slippe stress. Det er 
dokumenteret, at naturen heler 
stress, angst og depression, styrker 
selvværd og selvtillid, og giver større 
glæde og tilfredshed. 
Deltagerne satte sig hver især mål 
og nævner f.eks. at de nåede: 
”forøget indre ro og glæde”, ”ro i 
krop og sjæl”, ”styrket selvværd” og 
”mindre tankemylder”. 
 
At høre til og finde mening 
I en recovery-proces er dét at finde 
mening og være en del af et fælles-
skab helt centralt. Men det kan være 
rigtig vanskeligt at finde overskud til 
at være sammen med andre, når 
man selv har det svært. Her giver 
fællesskabet i naturen plads til at 
man kan trække sig og være for sig 
selv, når man har brug for det – 
samtidig med at man er en del af en 
gruppe med den tryghed, det giver. 
 

Ud i Naturen – det giver velvære og samhørighed 

Fortsætter på næste side -> 
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For flere af deltagerne var det et 
selvstændigt mål at være sammen 
med andre, og de vurderer selv, at 
det lykkedes at blive bedre til dette. 
En deltager udtrykker gruppens 
betydning sådan: ” Jeg bruger dem 
som støtte og inspiration; at være 
sammen med de andre i gruppen 
giver accept; af min egen situation 
og formåen. Der skal være plads til 
alle, selvom alle er forskellige”. En 
anden siger: ”Fællesskabet er vigtigt 
for mig, det er rigtig hyggeligt med 
pauserne sammen og med bål”. 
 
Det er veldokumenteret, at ophold 
og aktiviteter i naturen er med til at 
give mennesker følelser af samhø-
righed og meningsfuldhed. Naturen 
rummer kilde til inspiration og fasci-
nation samtidig med at den vækker 
positive minder i os. 
 
Flere af deltagerne kommer ind på 
hvad, der har givet mening for dem 
i forløbet: ”Jeg er begyndt at være 
interesseret i at passe på naturen; 
synes det var virkelig interessant 
med naturvejlederen fra Fugle-
værnsfonden”. ”Det var skønt med 
vandet i søen ved Fugleskjulet i Va-
serne, det var så anderledes”. ”Jeg er 
blevet mindet om min glæde ved 
naturen igen”. 

Nye fællesskaber 
For at få kendskab til nye fællesska-
ber havde vi kontakt med forskellige 
foreninger, som guidede os på ture i 
løbet af læringsforløbet: 
 
Jeanett Debb fra KulNaTur tog os 
med på en urte- og træningstur i 
Jægersborg Hegn, hvor vi smagte 
på saften fra kæmpegran og lavede 
blide træningsøvelser i skoven. For-
eningen KulNaTur laver træning og 
naturaktiviteter i skoven og ved 
stranden ved Skodsborg. Alle kan 
melde sig ind i foreningen og finde 
et hold, der passer til ens fysik og 
interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ud i Naturen – det giver velvære og samhørighed 

Fortsætter på næste side -> 



8 

Danmarks Naturfredningsfor-
enings lokalafdeling i Rudersdal 
stillede op til 2 ture: En smuk svam-
pe- og plantetur i Bøllemosen, hvor 
Marianne Villumsen fortalte os om 
den unikke natur, og en lige så smuk 
fugletur gennem slugten ned mod 
Sjælsø og videre ad Sjælsøstien, 
hvor Anette Palm hjemmevant viste 
os fuglelivet. Begge fortalte også 
om foreningens arbejde med natur-
planer og –pleje, som alle medlem-
mer kan være en del af.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fugleværnsfondens naturvejleder 
Jørn Dyhrberg Larsen guidede os på 
en spændende og lærerig tur i Va-
serne ved Furesøen. Vi fik lov at se 
fuglelivet igennem en kraftig fugle-
kikkert og vi hørte om Vasernes helt 
særlige fredede natur der rummer 
stor biodiversitet. Fonden ejer og 
forvalter 22 naturreservater over 
hele landet, herunder Vaserne i vo-
res kommune. Fugleværnsfonden 
arrangerer hvert år over 100 fugle- 
og naturture i hele landet. Turene er 
gratis og åbne for alle. 
 

Ud i Naturen – det giver velvære og samhørighed 

Fortsætter på næste side -> 
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Hvad viser evalueringen af forlø-
bet 
Sammenfattende kan vi konkludere, 
at læringsforløbet Ud i Naturen har 
indfriet forventningerne og levet op 
til formålet om at understøtte men-
tal restitution, recovery og tilknyt-
ning til lokalsamfundet, samt at give 
deltagerne nye redskaber til at me-
stre deres liv, komme sig ovenpå 
kriser og forebygge nye kriser: 
• Deltagernes egen vurdering 

viser god effekt i forhold til eg-
ne mål (målt ved hjælp af For-
andringsstjernen) 

• Alle deltagere har haft udbytte 
af én eller flere nærværsøvelser, 
og dermed opnået bedre kon-
takt med egen krop/fået ople-
velse af at være til stede i nuet 

• Alle deltagere har oplevet op-
mærksomhed på noget udenfor 
dem selv/oplevet tilstedeværel-
se i nuet 

• Alle deltagere har oplevet noget 
nyt/meningsfuldt 

• Deltagerne har lært nye måder 
at bruge naturen på, f. eks at 
benytte nærværsøvelser, lytte til 
fuglestemmer, kende til urter, 
kunne være stille sammen, ind-
fange lyden af rislende vand på 
mobilen til brug hjemme 

• Alle deltagere har fået nye/

positive oplevelser med at være 
i et fællesskab, f. eks nævnes 
plads til forskellighed og accept 
af egen formåen ved at være 
sammen med de andre 

• Alle deltagere vil gerne bruge 
naturen aktivt fremover, og de 
fleste vil foretrække at gøre det 
sammen med andre 

 
Naturforløb i fremtiden 
Med de meget positive erfaringer 
med naturbaserede forløb, vil der 
blive tilbud om læringsforløb i natu-
ren igen. Tidspunktet for opstart af 
næste forløb kender vi ikke p.t. på 
grund af den helt særlige situation 
med nedlukning af aktiviteterne på 
Rønnebærvej som følge af coron-
avirus. 
Men naturen er der uanset hvad vi 
mennesker døjer med – så brug evt. 
artiklen her som inspiration til at 
tage på opdagelse i din egen natur i 
Rudersdal. 
 
Michelle, 
april 2020 

Ud i Naturen – det giver velvære og samhørighed 
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Naturpark Mølleåen 
En fornøjelse, som er 
ganske gratis, og til-
med mulig i Corona-
tider, er ture ud i det 
grønne. 
Naturpark Mølleåens 
Venner har lavet en 
praktisk turguide, som 
du både kan købe hos 
boghandleren i lom-
meformat eller finde 
gratis på internettet: 
www.fnv.dk.  

 
Den digitale turguide 
klæder dig på til selv at 
gå på opdagelse, finde 
QRkoder stillet op på 
pæle i hele naturpar-
ken. Her finder du go-
de historier om natur 
og kultur. Der er tur-

forslag af varierende 
længder, og mange af 
dem kan gøres kortere 
eller længere efter be-
hov.  
 
Turoversigten samt fo-
tografierne er fra na-
turguiden. 

Svaret findes på side 32 -> 
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Oplevelse med Corona 
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En fredag på Rønnebærvej blev en 
borger så begejstret over at høre 
Thomas fortælle om sit engagement 
i Skovlunde Byteater, at hun 
opfordrede os til at skrive om det i 
Rønnebærbladet. Det syntes vi var 
en mægtig god ide. Kort efter røg vi 
ind i Corona-tider, og derfor blev 
det til nedenstående lille ”interview” 
over mailen. Vi håber, det kan 
inspirere! 

Fællesskab og energi gennem teater 

Thomas: Jeg kunne se, at jeg skul-
le have noget at gå til, hvis jeg ikke 
skulle gå helt ned. Jeg så tilfældigt 
et opslag på facebook om op-
startsmøde i Skovlunde Byteater, 
og det lød interessant, og jeg fik 

overtalt mig selv til at tage derud. 
Og jeg tænkte, at der ikke var no-
gen forpligtelse til at blive med-
lem, men de fik solgt det meget 
godt, og jeg tænkte, at jeg kunne 
altid melde mig ud. 

Hvor lang tid har du været med? 

Thomas: Nu har jeg så været med… dette er det 3. år, jeg er med 

Hvordan fik du ideen til at engagere dig i amatørteater? 

Af Henriette 

Fortsætter på næste side -> 
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Fællesskab og energi gennem teater 

Thomas: Der er en masse forskelli-
ge opgaver, når sådan en forestil-
ling skal sættes op. Inden den 
overhovedet kommer op, sker der 
måneder før øveforløbet et valg af 
selve forestillingen og instruktører. 
Ved starten af øveforløbet er der 
et opstartsmøde, hvor instruktører 

og bestyrelse fortæller lidt om fo-
restillingen og foreningen. Herefter 
kan man melde sig til skuespil (lille, 
mellem eller stor rolle), kulissebyg-
ning, rekvisitter, kostumer eller tek-
nik, som alt sammen skal spille 
sammen for at få forestillingen op 
at køre. 

Kan alle være med eller skal man have teatererfaring? 

Thomas: Alle kan være med, man behøver ikke at have 
teatererfaring. Vi laver forskellige øvelser i øveforløb, 
og så er der også andre opgaver end skuespil. 

Kan du fortælle lidt om, hvordan det foregår, når I skal sætte en 
forestilling op - og hvilke forskellige opgaver, der er i sådan et teater? 

Thomas: Det nemmeste er at duk-
ke op til et opstartsmøde, men el-
lers kan man kontakte bestyrelsen. 
Ofte er der f.eks. bylivsscener eller 

lignende med ”statistroller”, som 
man sagtens kan komme med til, 
selv om rollerne er valgt - alt efter 
hvor langt vi er i forløbet. 

Hvordan kommer man med? 

Årets sommerforestilling skulle have været Oliver Twist, har du fortalt – 
men den er ligesom så meget andet, blevet aflyst i disse Coronatider… 
Som jeg forstår det, er du en af skuespillerne i teatret? Hvad er det, du 
godt kan li’ ved at spille skuespil? 
 

Thomas: Det, jeg godt kan lide ved skuespillet, er blandt andet øveforløbet, 
at gøre sig god til at spille en bestemt rolle, sætte sig ind i karakteren, og 
hvad den ville gøre i forskellige situationer, men også det at jeg får rykket 
nogle grænser. 

Fortsætter på næste side -> 
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Du kan se mere om Skovlunde 
Byteater, og hvordan man kan være 
med, her:  
skovlundebyteater.dk 
 
facebook.com/pg/Skovlunde-Byteater 

Fællesskab og energi gennem teater 

Thomas: Det giver mig et socialt fællesskab, noget at gå op i, og så giver 
det mig masser af energi. 

Hvordan er det sociale fællesskab? 

Thomas: Det sociale fællesskab er 
blandt noget af det, jeg holder af, 
og hvorfor jeg blandt andet tager 

til Skovlunde. Der er den holdning, 
at alle skal kunne være med, og 
hvis de vil, kan alle få en rolle. 

Kan du fortælle lidt om, hvad det giver dig at være med i teatergruppen? 

Thomas: Udover sel-
ve øveforløbet hygger 
vi og laver skuespil-
øvelser, og så er der 

en masse sociale ar-
rangementer på tværs 
af skuespillere, rekvisi-
tører, kulissebyggere 

etc. Vi har f.eks. bow-
let sammen, holdt ju-
lefrokost og holdt 
udendørs picnic. 

Laver I nogle ting sammen ud over arbejdet med forestillingen? 

Thomas: Jeg savner fællesskabet og det at øve sig på en rolle. 

Hvis nogen af Rønnebærbladets læsere skulle have fået lyst til at prøve 
sådan noget, hvad er så dit råd til dem? 

Thomas: Egentlig vil mit råd være 
at kaste sig ud i det, og så huske 

sig selv på, at man ikke binder sig 
for evigt. 

Hvad savner du mest lige nu, hvor I ikke mødes i teatergruppen? 
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Vi kan sagtens 
være flere  . . . . . .  

Hver tirsdag mødes vi i 
nogle timer med sy-
maskiner, strygejern og 
kaffe/te. Og hvad laver 
vi så ? 
Vi har været med til at 
starte et projekt i Ru-
dersdal, som skal for-
søge at få plastikpo-
serne væk og erstattet 
med indkøbsnet/
muleposer, som vi syr 
af materialer, som vi 
har fået doneret. Der 
er ingen penge invol-
veret, og som sådan er 
det et fantastisk og 
samtidig bæredygtigt 
projekt. Det er så me-
ningen at poserne skal 
uddeles gratis til folk, 
så de ikke skal købe 
plastikposer til deres 
indkøb. 
Vi har fået lov til at lå-
ne lokaler på Rønne-
bærvej 19 hver tirsdag 
fra kl. 11 til ca. 14 – 
undtagen i disse tider, 
hvor alt er lukket ned – 
MEN MEN MEN: vi 
starter igen så hurtigt 

som det overhovedet 
bliver muligt.  
Så har du lyst til at væ-
re med i et positivt 
fællesskab er du me-
get velkommen. Du 
behøver ikke at kunne 
sy på maskine, for vi 
har også brug for at få 
strøget poser/hanke, 
kogt vand, og på et 
tidspunkt skal vores 
logo – Plastikposefrit 
Rudersdal - også tryk-
kes på alle poserne, 
inden de skal uddeles. 
Og kender du nogen 
som har en skjorte, de 

ikke længere bruger – 
fx fordi krave eller 
manchetter er slidte – 
så må du meget gerne 
donere sådanne til os. 
De bliver SÅ flotte, når 
de bliver til indkøbsnet. 
Du kan enten tage 
dem med en tirsdag 
eller lægge dem i 
”vores hjørne” i kælde-
ren. 
Tovholdere: 
Rikke Lykstoft og hen-
des mor Jytte Lykstoft 
 
Husk: HVER TIRSDAG 

KL. 11-14. 

Plastikposefrit Rudersdal 
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Fotoudflugt med fokus på detaljen 

Vil du have flere tips end dem som står på den 
anden side, så kan du bl.a. finde dem her: 
tiny.cc/kameratips 

Fortsætter 
på næste side -> 

En tidlig forårsdag i marts var vi nogle stykker, der var på fotoudflugt. 
Inspireret af et lille oplæg, hvor Anne fortalte om sin glæde ved at gå på 
opdagelse i detaljen – og om det at finde det smukke i det grimme -  fik vi 
blandt andet ”knipset” disse billeder… 
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Gå tættere på dit motiv. Hvis du bruger zoom, 
er der står risiko for, at billederne får en dårlig op-
løsning og ser lidt tågede ud. Så gå i stedet tæt 
på! 
 

Eksperimenter gerne med forskellige vinkler, fx 
oppefra og nedefra. Motivet behøver heller ikke 
altid være i centrum af billedet.  
 

Hold telefonen / kameraet helt stille. Giv dig 
selv tid til at sikre, at du holder kameraet stille. 
Hvil evt. armen på en mur eller stoleryg, så er det 
nemmere…  

Fotoudflugt med fokus på detaljen 
Gode fototips til fotografering med mobilkamera 
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Kultunaut.dk – national kulturguide 

Søg på kultunaut 
Fra forsiden kan man søge efter 
område fx Rudersdal kommune, og 
tid kan være en måned, herefter kan 
man så vælge genre, måske Musik. 
Der kan også søges specifikt, fx et 
sted Gl. Holte kirke. Skriv det øverst i 
højre hjørne og tryk Søg. Herefter 
kan man så fx vælge tidspunkt. 
 

Gratis arrangementer 
Der er også en mulighed for kun at 
søge efter gratis arrangementer. 
Her trykker man i den hvide 
søgeboks oppe i højre hjørne og 
vælger Gratis i listen der kommer 
frem nedenunder. 
 
 

Af Jesper 

Kultunaut.dk er en digital kulturguide med en masse info om arrangementer 
der sker rundt om i Danmark. Det er gratis at bruge Kultunaut, enten som 
en der søger efter et arrangement, eller som nogle der vil formidle deres 
arrangement. Kultunaut plejer at have ca. 54.000 aktuelle arrangementer 
listet på deres hjemmeside, med oplysninger om hvad, hvor, hvornår, pris 
osv. De har eksisteret siden 1996 og samarbejder med hundredvis af aviser 
og netportaler over hele Danmark. 
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Invitation til sommerfest 
 

Husk at sætte kryds i kalenderen  
d. 28 august, hvor vi holder årets 

sommerfest på Rønnebærvej. 
Hold øje med månedskalenderen 
for mere info om bl.a. tidspunkt, 

opgaver mm. 
 

Vi glæder os til at se dig! 
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Lækre opskrifter fra Sunde Snacks – 
gruppen, mums!  
Så er der endnu engang lidt inspiration fra Sunde Snacks-gruppen J Denne 
gang har vi valgt at I skal have to opskrifter, som begge har været meget 
populære her på Rønnebærvej. Den ene er opskriften på Birgittes skønne 
knækbrød og den anden, er vores egen opskrift på herlige 
bananpandekager. Begge opskrifter er nemme at gå til, og i begge 
opskrifter kan der laves en stor portion, så du enten kan fryse en ordentlig 
stak pandekager i fryseren, eller fylder nogle bøtter med det lækre 
knækbrød, velbekomme og god fornøjelse i køkkenet J  

Skønne bananpandekager 
– til morgenmad eller som sund dessert (2 pers) 
 
Ingredienser 
2 bananer 
4 æg  
1 tsk. kardemomme  
1-2 tsk. kanel (alt efter behag) 
2 tsk. kokosolie (til stegning)  
 
Fremgangsmåde 
Mos bananen sammen med kanel 
og kardemomme, og slå herefter 
æggene ud i blandingen. 
Pisk det hele sammen, og steg 
derefter pandekagerne på panden 
i kokosolien. 
Hvis du vælger at servere 
pandekagerne som dessert så spis 
dem evt. med frisk frugt ovenpå 
og lidt vanillie-skyr ved siden af.  

Anden opskrift på næste side -> 
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Lækre opskrifter fra Sunde Snacks – 
gruppen, mums!  
Det succesfulde knækbrød – det smager herligt (ca. 1 bageplade) 
 
Ingredienser 
1 dl. Havregryn 
1 dl. Sesamfrø  
1 dl. Hørfrø 
1 dl. Græskarkerner 
3,5 dl. Hvedemel 
1 tsk. Bagepulver 
1 tsk. Salt 
2 dl. Vand 
1 dl. Olie  
 
Fremgangsmåde 
Alle ingredienserne blandes sammen en stor skål og det røres godt rundt, til 
det har samlet sig til en sammenhændende masse. 
Derefter rulles dejen ud med i kagerulle. Et godt tip er at rulle dejen ud 
mellem to stykke bagepapir, på den måde klistre dejen sig ikke fast til 
kagerullen.  
Når dejen er rullet helt ud (med en tykkelse på ca. lidt under halv cm) ligges 
den på en bageplade og bages i ovnen ved 180 grader varmluft i 15-20 min. 
Husk at hold øje med knækbrødet, da det lige pludselig går stærkt inde i 
ovnen.  
Knækbrødet er færdigt når det har fået en gylden farve og ikke føles blødt 
når du mærker på det.  

Tip! Her er en alternativ måde til at udjævne dejen på, hvis det hænger 
for meget sammen med bagepapiret: 
Glat først dejen ud med en spartel eller ske, derefter med våde hænder, 
glatter man det helt ud. 
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Da Danmark lukkede ned i midten 
af marts, opstod der et nyt initiativ 
på baggrund af hjemsendte Peers, 
der ønskede at bidrage, med det de 
kunne og derved støtte vores sund-
hedsfaglige kolleger. 
 
Dette initiativ var Peer-Linjen og 
blev startet af Stine og Pernille, der i 
løbet af 4-5 dage fik samlet en 
gruppe Peers, oprettet struktur og 
kommunikationskanaler, samt lavet 
reklame. Linjen har nu kørt i et styk-
ke tid og vi har rundet de første 100 
samtaler. I takt med at Danmark 
gradvist åbner op, følger Peer-Linjen 
gradvist med ved at skære lidt ned, 

da mange af de frivillige skal tilbage 
på arbejde og andre aktiviteter. 
 
Erfarne Peers på linjen. 
Fra starten af har Peer-linjen samlet 
en gruppe frivillige, der alle har haft 
taget en form for Peeruddannelse 
og fungeret, som ”officiel” Peer i 
behandlings-/socialpsykiatrien eller i 
det frivillige. Derfor melder vi også 
ud, at vi er erfarne Peers, der er vant 
til også at tage nogle af de svære 
samtaler. Dog kender vi også vores 
begrænsninger og henviser f.eks. til 
Psykiatrifonden, Livslinien eller psy-
kiatrien ved akutte behov.  
 

Fortsætter på næste side -> 

Vi har ikke løsningen, men vi lytter og støtter dig gerne i at finde den. 



25 
Peer-Linjen  
Hvad er Peer Støtte? 
Kontakt til Peer-Linjen foregår via mail eller Facebook. Derefter ringer de 
frivillige ud til folk, der har kontaktet os. Det er meget forskelligt hvad man 
kan have brug for, og vi bruger tit et par minutter på, at definere hvad sam-
talen skal handle om, og hvad der er vigtigt for den der ringer ind.  
 
Selve det vi kan tilbyde i samtalerne, er støtte og sparring, til at finde ud af 
hvordan den der ringer ind kan håndtere sin hverdag. Vores udgangspunkt 
er vores egne erfaringer med, at opleve psykiske kriser og vanskeligheder, 
samt oplevelsen af at håndtere dem og komme sig. Således bygger samta-
lerne på en stor grad af gensidighed og ligeværd, da vi ikke taler ud fra et 
perspektiv, der drejer sig om at have haft lignende oplevelser og hvad man 
selv kan gøre for at komme sig. 
 
Fremtiden for Peer-Linjen 
Som nævnt lukker Danmark efterhånden op og vi skruer lidt ned, men Peer-
Linjen er kommet for at blive. Lige nu tilbyder vi samtaler Mandag, Onsdag 
og Fredag mellem 15 og 18. Samtidig arbejder vi på forskellige muligheder 
for at forankre Peer-Linjen, så vi kan forsætte så længe der er behov, lyst og 
overskud, da det pt. alt sammen bygger på de initiativtagernes og de frivilli-
ges kræfter og ressourcer. 

 
Af Morten 

Plastikposefrit Rønnebærvej? 
Udover at forsøge at mindske madspild på Rønnebærvej, vil der frem-
over også være mulighed for at bruge genanvendelige plastbokse til at 
tage eventuelle madrester med hjem i – i stedet for plastikposer. De skal 
selvfølgelig tilbage til Rønnebærvej igen. 
PS. Det er Alice, der har doneret boksene til os – tak for det         (red.) 
 
Af Alice 
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Om at være på Ubberup højskole 
Hvorfor jeg tog på højskole 
Har været på en højskole før og fik 
enormt meget ud af det, både 
socialt og jeg tabte mig. 
Jeg havde det så dårligt at der skulle 
ske noget nyt, selvom det var en 
stor udfordring for mig, fastholdt 
det mig i at komme afsted. 
Ubberup højskole valgte jeg fordi de 
var en livsstilshøjskole og havde et 

godt renomme, og fordi de lå 
forholdsvis tæt på end de andre 
livsstilshøjskoler gjorde.  
 

Hvilke kursister var på højskolen 
Stort set alle havde problemer med 
overvægt. De fleste havde 
derudover andre problemer fx 
psykiske, så jeg var absolut ikke den 
eneste der var udfordret, også 
socialt. Derfor var jeg meget glad 
for at have eneværelse, så jeg let 
kunne gå ind til mig selv når det 
blev for meget, hvilket jeg gjorde en 
del i starten. 2/3 var unge mellem 18
-30, men jeg har hørt, at holdet der 
startede op efter mit ophold, var et 

noget ældre hold, så man kan ikke 
være sikker. Men der er altid nogle 
på ens egen alder samt man 
snakker sammen alligevel selvom 
der er en stor aldersforskel. 
 
Ankomst 
Jeg var heldig at blive kørt derop af 
min mor, da det er lidt svært at 
komme dertil fordi det ligger ca. 7 
km uden for Kalundborg.  
 

Fortsætter på næste side -> 

Ubberup højskole 
er en livsstilhøjskole med fokus 
på mad, motion og det mentale, 
men også fx kunst, sang og nor-
mal højskole hejs som fx foredrag 
og morgensamling, derudover er 
der så også en masse socialt.  
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Om at være på Ubberup højskole 
Jeg var en af de første som kom, 
hvilket var fint så man kunne stille 
og roligt begynde at snakke med 
folk når de kom. 
 
Det sociale lige i starten kendte jeg 
godt til, da jeg havde prøvet det før 
og vidste godt det ville blive svært. 
Efter lidt tid, ca. 1-2 uger, gik det fint 
med at finde sammen med folk og 
snakke. 
 
En dag på højskolen 
Dette er en fiktiv og måske en lidt 
meget fyldig, men alligevel 
realistisk, dag på højskolen, som 
viser, på en god måde, hvordan det 
var at være på højskole. 
 
Jeg stod op kl. 7.30 for at kunne nå 
morgenmaden kl. 8. For mig var det 
supernemt med morgenrutinen, 
bl.a. fordi jeg havde eget værelse 
med eget bad, hvilket var en stor 
luksus. 
 

Så kiggede jeg på hvad jeg skulle i 
løbet af dagen: 
Kl. 9  Morgensamling 
Kl. 9.40  cirkeltræning  
Kl. 10.40  Mellemmåltid 
Kl. 11  Rød tråd 
Kl. 13  Frokost 
Kl. 14  Kor 
Kl. 15.30  Mellemmåltid 
Kl. 16 Frivillig gåtur med 
 kammerater 
Kl. 17.30 Aftensmad 
Kl. 19  Højskoleaften 
Kl. 20 Få point på  
 stræbometret  
Kl. 20.15 Måske spiller guitar for  
 de andre 
Kl. 22 I seng 
 
Kl. 8 stod morgenbuffeten klar, 
med kaffe, nybagte boller, en god 
stærk 6% ost, skyr osv. Ren luksus. 
Under opholdet begyndte jeg så 
småt at finde sammen med folk som 
jeg snakkede godt sammen med, 
det var dem jeg sad ved bord med 
og hyggesnakkede. 
 
 
 
 
 
 
 Fortsætter på næste side -> 
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Om at være på Ubberup højskole 

 
Morgensamling stod vi tit selv for, 
og omhandlede fx noget vi havde 
på hjertet, egne levede erfaringer, 
hobbies og jobs. Noget var 
følelsesmæssigt hårdt at komme 
igennem, noget andet var sjovt og 
tredje imponerende fx en ekstrem 
hård riverrafting tur i flere uger i 
Canada og hun var total 
nybegynder til det, og var blevet 
løjet om hvor svært det virkelig var, 
bare for at de selv kunne få råd til 
turen. 
Der var også en morgensamling 
hvor vores bogruppe, uden folk 
vidste det, ville gå Santa Lucia. 
Forrest gik en mand med rollator og 
vikingehjelm med lys på både 
hjelmen og rollatoren, hvor jeg 
spillede guitar til. Jeg kom så til at 
spille den i så dybt et toneleje at de 
næsten ikke kunne synge den, men 
alle jublede og morede sig alligevel, 
og måske netop fordi den blev 
sunget så dyb. 

 
Cirkeltræning var nok noget af det 
sjoveste, da mig og en kvinde fra 
bogruppen, sagde alt muligt sjovt til 
hinanden samt pressede på fx med 
at nu tager jeg lige mandevægten, 
du skulle nødig komme til skade, 
hvilket fik hende til at tage netop 
mandevægten, for jeg skulle ikke 
komme for godt i gang. I pauserne 
dansede vi til alles undren, ja man 
skulle havde været der for at fatte 
hvor sjovt det var. Nårh ja, 
cirkeltræning er hvor der er en 
masse poster og man tager 
posterne i par, en post kan være at 
man tager armbøjninger i 45 
sekunder, står på en balancedims, 
eller laver squats med 20kg vægten 
bare for at provokere pigebarnet. 
Ellers var der af fysiske fag jeg bl.a. 
var med til: Zumba, Tabata, Tai Bo, 
Yoga, styrketræning og gulvhockey. 
 
 
 Fortsætter på næste side -> 
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Om at være på Ubberup højskole 
Mellemmåltiderne var der 3 af på 
en dag hvilket for det meste bestod 
af knækbrød, frugt, ost, kaffe og 
mere hyggesnak. Dette gjorde at 
man havde en mæthedsfornem-
melse igennem hele dagen. 
 

 
Faget Rød tråd handlede om det 
mentale, hvad motiverer dig, hvilke 
mål har du og hvordan opnår du 
dem, hvilket netværk har du og 
hvordan kan du bruge/ændre det til 
det bedre. At lave planer og få ens 
problemstillinger klarlagt, så man 
kan holde livsstilsændringen selv når 
man er kommet hjem. Det var både 
foredrag, gruppearbejde og 
hjemmearbejde hvilket var en god 
miks, så man ikke blev træt af at de 
bare stod der oppe og snakkede 
hele tiden. Faget var meget svært 
men gav også en masse. 

Varm mad til frokost. Højskolen var 
eksperter i at lave lækkert sund mad 
der virkelig smagte af noget. Her var 
man blevet fordelt ud på bordene, 
så man kunne ikke sidde sammen 
med dem man snakkede mest med, 
hvilket var rigtig godt, da man på 
den måde kom til at kende flere 
kursister. Halvvejs i forløbet skiftede 
man plads så man kom til at sidde 
med nye kursister. 
En god regel var, at man ikke måtte 
snakke om hinandens tallerken, fx 
kunne man måske komme til at sige, 
nå du skal rigtig nok have meget 
mad i dag, og der ville kunne opstå 
en konflikt eller folk ville blive kede 
af det. Noget andet var at vi var delt 
ind i forskellige tallerkner fra 1-5, 
hvor dem med tallerken 5 måtte 
spise mere end dem med tallerken 
1. Der stod så fx hvor meget af 
retten tallerken 5 måtte tage, 350 g 
boller i karry.  Salat var ”gratis”. 

 Fortsætter på næste side -> 
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Om at være på Ubberup højskole 
Koret bestod af ca. 15 kursister samt 
en blind korleder der var rigtig god 
til at spille klaver samt at undervise i 
kor. Vi sang meget gospel samt 
selvfølgelig højskolesange m.m. 
Meget af det flerstemmigt samt af 
og til sang man i par eller, for de 
som turde, alene. Det var sjovt og 
hyggeligt at synge sammen med de 
andre. 
 
Mulighederne for gåture omkring 
højskolen var ikke de flotteste, men 
vi fik da gået 2-8 km ture, alt efter 
tid og lyst. Det var især når man 
kørte ud i en omkreds af ca. 15 km, 
at der var flotte naturområder, fx 
Røsnæs, Asnæs og Skarresø. Denne 
dag tog vi, 6 kursister, en 8 km tur, 
hvor vi gik ad små veje langs marker 
ud til en lille flot skov, gik rundt 
derinde og tilbage igen. Vi lagde 
slet ikke mærke til den var så lang, 
da vi gik og snakkede hele vejen. 
 

Aftensmaden var altid kold, sådan 
var det, men dog var der altid suppe 
eller en anden varm ret til overs fra 
frokost. Sild og æg, var der altid. 
Der gik lidt tid efter højskolen før 
jeg skulle have sild igen.  
Her skulle man også sidde ved et 
bestemt bord. Der var nogle som 
altid snakkede meget, men de var 
også gode til at spørge mig samt en 
andre ved bordet, om forskellige 
ting, så vi også fik sagt noget, 
hvilket gjorde det mere hyggeligt at 
spise sammen.  
 
Åh nej, højskoleaften, det er 
obligatorisk! Tit noget der bare 
skulle overstås. Der kom fx nogle ud 
og snakkede om Boblberg, en 
onlineplatform hvor man kan danne 
fællesskaber. Eller man skulle sidde 
og høre på en gammel podcast 
historie om en sygeplejerske der tog 
til Grønland og måske blev slået 
ihjel. Det var måske alligevel lidt 
interessant. 
 

 Fortsætter på næste side -> 
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Om at være på Ubberup højskole 
Point point. Yes Stræbometret. Hende fra cirkeltræning og jeg havde en 
kamp om hvem som var den største stræber, altså hvem lavede mest 
udover det vi normalt skulle af fag. Fx man gik en tur, var med til et ekstra 
fag, hjalp underviseren ekstra meget, spillede musik for de andre osv. Alt 
efter hvor stor en bedrift det var, blev der givet flere point. Man kunne også 
få minus, ved at skulke fra fagene, eller være så fuld at man brækkede sig 
ud over det hele, øh hvilket jeg måske engang kom til. 
 
I stjernerne så det meget ud til at jeg skulle tabe, da hun var mega 
stræberagtig, men hun fik også mange minusser hvilket gjorde at jeg havde 
en rimelig chance. Det var sjovt men også lidt sært at være med i. 
Vi havde en dommer som dømte godt og retfærdigt, og som til sidst dømte 
at vi begge vandt, vi var meget tæt på hinanden til sidst pointmæssigt. 
 
Så kom guitaren frem. Jeg spillede for det meste noget jeg selv havde lavet, 
og hvis jeg/vi var heldig, var der en som gad og synge til, så blev der sunget 
evergreens samt fra højskolesangbogen. Det var enormt hyggeligt samt det 
gav mig en masse at kunne være med til at give den hygge til andre. 

Røsnæs 
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Om at være på Ubberup højskole 
Efter højskolen 
Nu jeg kommet hjem og kan mærke 
jeg er blevet meget gladere og har 
mod på at lave mere. Desværre 
kunne jeg ikke tage mig sammen til 
motion fx i motionscentret Loop, da 
det slet ikke er ligesom oppe på 
højskolen. Nu vil jeg prøve at 
komme ind i IF Limone, som er en 
idrætsforening for psykisk sårbare i 
Lyngby, og på den måde møde de 
samme personer igen og igen, 
ligesom man hele tiden 
motionerede kun med de samme 
personer på højskolen. Det tror jeg 
vil kunne give mig den motivation til 
at blive ved. 

Jeg har også fået noget socialt ud af 
det, hvor jeg mødes med andre fra 
højskolen, og vi går ture og hygger 
os sammen. 
 
Hvis man oppe på højskolen 
arbejder en vis del med det sociale, 
fysiske og psykiske, så får man også 
det ud af det som man har lagt af 
arbejde i det. Men arbejdet er dog 
ikke færdigt, det fortsætter også når 
man er komme hjem. Jeg har fået 
en meget god start på at komme 
videre. 
 
Af Jesper 
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En snarlig sund 
bogudgivelse  
Og så gik der 5 år… Ja, i 5 år har vi nu 
bagt, smagt og produceret sunde snacks 
fredag efter fredag her på Rønnebærvej, og 
hvor har vi nydt det J  Vi er hver uge blevet 
inspireret af andre, der er kommet med 
deres bud på, hvad sunde snacks kan være, 
men vi har også selv udviklet og afprøvet 
opskrifter, som vi selv har fundet på. Derfor er 
vores kommende bog en blanding af både 
andres og vores bud på, hvad sunde snacks kan være. Nu kalder vi det jo for 
”Sunde Snacks”, men sagen er faktisk den, at vi har udvidet vores 
opskriftsamling, til også at indeholde sundere bagværk, salater og 
frokostretter.  

Vi blev med tiden nysgerrige på, at lave andet end små 
snacks og vi blev også enige om, at vi gerne ville lave 
noget sundt tilbehør til vores ugentlige fredagsfrokoster. 
Så vi kastede os ud i det og vi må sige, at vi simpelthen 
har fået så mange rosende ord med på vejen og TAK for 

det. Tak til alle jer der har smagt og er kommet med ideer gennem tiden, 
det har vi været glade for J Det betyder noget, når andre sætter pris på det 
man laver.  
Så ja, nu er vi nået dertil, hvor vi vil udgive vores bog, med alle de mange 
opskrifter vi har afprøvet i årenes løb. Vi er lige nu i gang med processen 
omkring bogens design, opbygning og opskriftgennemgang, så vi håber på, 
at bogen er klar til udgivelse til sommer.  
Vi håber I vil tage godt imod den, og 
bare rolig, vi skal nok blive ved med at 
lave lækre ting til jer fredag efter 
fredag.   
 
Mange hilsner fra Line, Kirsten og Julie 
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Resultat af krydsord 

Du kan find flere kryds og tværs m.m. på hyggeleg.dk 

Det værste ved Corona-krisen: 
Ingen besøg hverken hjemme eller hos andre 
Ingen køreture/gåture på fremmede steder 
Næsten ingen mennesker udenfor 
 
Det bedste: 
Renere luft 
Mere dyreliv i skoven 
Stilhed bl.a. pga. færre biler/fly/maskiner/… 
 
Glæder mig mest til: 
Se nye steder 
Besøg hjemme og ude 
Menneske-aktiviteter udenfor 
 
Af Nina 

Corona-blues 
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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 efterføl-
gende. 
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 opta-
ger 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 1888. Læs mere 
og find også krisecentre på: 
levudenvold.dk 

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

OBS! Centret har ikke åbent som normalt, kontakt os på 
telefonnummer 72683609 for at få mere info.  

 
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. 

Sussie 
Medarbejder 

Michelle 
Medarbejder 

Henriette 
Medarbejder 

Julie 
Medarbejder 


