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Gradvis genåbning af Rønnebærvej-  

hvad kommer der til at ske? 
 

Vi ved, at I er mange, der på grund af Corona-krisen savner at kunne ses på 

Rønnebærvej. Vi savner også at se jer! 

Nu har vi fået mulighed for at åbne op for aktivitet i begrænset omfang og på 

en måde, der er i tråd med de sundhedsfaglige retningslinjer, så vi mindsker 

smitterisikoen. 

Det betyder, at det aktivitetstilbud, vi i første omgang kan give jer her på 

Rønnebærvej, vil blive noget anderledes, end I er vant til. Vi ved, at I også er 

mange, der venter på at kunne starte borgerdrevne og frivilligaktiviteter op, og 

vi vil melde ud ligeså snart, der er grønt lys til dette. 

Her kan I se, hvad der kommer til at ske i den første del af genåbningen: 

Små grupper på faste tidspunkter 

 

o Vi starter op mandag d. 25. maj med 6 faste grupper hver uge. De 

kommer til at ligge på dagene mandag, torsdag og fredag med en gruppe 

henholdsvis formiddag og eftermiddag. Gruppen torsdag formiddag er et 

lukket forløb, man ikke kan tilmelde sig. Se skemaet nedenfor.  

 

o I hver gruppe vil der være max. 5 borgere, og vi vil være 2 medarbejdere 

tilknyttet gruppen. 

De samme mennesker hver uge 

 

o Du kan deltage en gang om ugen i en af de faste grupper, som består af 

de samme mennesker hver uge.  
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o Fordelingen på de enkelte grupper foretages, inden vi starter op. Du kan 

læse om tilmelding nedenfor.  

Hvem kan være med? 

 

o Tilbuddet er til dig, der har savnet det samvær og netværk, du tidligere 

har været en del af på Rønnebærvej. Husk tilmelding – se nederst  

 

o Du er også velkommen til at tilmelde dig, selvom du ikke tidligere har 

haft behov for at komme hos os hver uge. 

 

o Desværre kan du ikke tilmelde dig, hvis du bor i et af vores botilbud, fx 

på Dronninggårds Allé, Gammel Holtegade eller Birkerød Parkvej. Det 

skyldes, at der her er særlige regler for at mindske smittespredning til 

disse steder. 

Hvad skal vi lave i grupperne? 

 

o Alle grupperne mødes som udgangspunkt udenfor på Rønnebærvej, og 

aktiviteterne foregår så vidt muligt udenfor. 

 

o Gruppen mandag formiddag vil fast have gåtur som fælles aktivitet. 

I de øvrige grupper beslutter vi sammen, hvad vi gerne vil lave fra gang 

til gang. Det kan fx være bålhygge, spil, hyggesnak, gåtur, mindfulness, 

oplæsning mm. 

 

o For alle formiddagsgrupper vil der være mulighed for at afslutte med 

frokostsandwich udefra. Alle eftermiddagsgrupper tilbydes kaffe / the 

samt evt. frugt, kage eller andet efter aftale. 

Løbende tilpasninger 

 

o Vi vil løbende tilpasse aktivitetstilbuddet i tråd med den generelle 

udvikling og de officielle retningslinjer.  
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o Indenfor de rammer vil vi sammen skabe et tilbud, der er så 

meningsfuldt som muligt for jer, der deltager. 

Skema over fordelingen af grupper:  

 

 

 

 

Tilmelding – sådan gør du:  

 

o Din tilmelding skal ske telefonisk til Julie på telefonnummer:  

72 68 34 28 

 

o Hvis Julie ikke svarer på dit opkald, kan du lægge en besked 

 

o I telefonbeskeden skal du oplyse: dit navn, telefonnummer, samt hvilke 

to tider du har mulighed for at komme på Rønnebærvej 

 

o Herefter forsøger vi at opfylde et af dine ønsker, og efterfølgende 

kontakter vi dig angående hvilken gruppe og tidsrum, du er blevet tildelt. 

 

Tilmeldingen til Julie skal ske senest fredag d. 22. maj kl. 9.00  

 

MANDAG 

Henriette 

Julie 

TIRSDAG ONSDAG TORSDAG 

Sussie 

Michelle 

FREDAG 

Henriette 

Julie 

10:30-13:00 

Fast gåtur 

  (10:30-13:00 

”Godt på vej” – 

ikke åben for 

tilmelding) 

 

10:30-13:00 

14:00-16:30   14:00-16:30 14:00-16:30 


