
MENS VI ÅBNER...
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VELKOMMEN  SOMMER,
SOL OG OPTIMISME

Vi er så glade for igen at være i gang med

aktiviteter på Rønnebærvej. Det kan du

læse mere om i dette nyhedsbrev. Men

selvom alt så småt åbner, skal vi stadig

undgå for mange kontakter og holde

afstand. Derfor får du selvfølgelig også

denne gang tips til underholdning og

lækkerier, du kan glæde dig selv med i

årets første sommermåned. 

 

God Fornøjelse!
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VI SES I SMÅ GRUPPER

På Rønnebærvej ses vi nu i små faste
grupper med 5-7 personer i hver. I den
forgangne uge startede vi 4 grupper
op, og det har været super dejligt at
ses igen. Efterhånden som der
kommer flere tilmeldinger, starter vi
nye grupper op. Lige nu er der enkelte
ledige pladser mandag og torsdag
eftermiddag. Får vi tilmeldinger nok,

starter vi også en gruppe op tirsdag
formiddag. 

Læs mere om grupper og tilmelding
ved at klikke på linket: 
Vi ses i små grupper
 

https://www.valdemarsro.dk/%20ramsloegspesto/
https://www.rudersdal.dk/files/media/2020/22/laes_om_genaabning_-_vi_ses_i_smaa_grupper.pdf
https://www.rudersdal.dk/files/media/2020/22/laes_om_genaabning_-_vi_ses_i_smaa_grupper.pdf
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DEJLIG UDFLUGT KUN EN
LILLE BUSTUR VÆK...
Har du lyst til at gå på opdagelse lidt

udenfor dit eget "hood", kan du "en

lille bustur væk", få nye natur- og

kulturoplevelser. 

 

En gåtur fra Farum Station, langs

Farum Sø, et smut til den "hemmelige

strand", tilbage gennem Farums

gamle landsby, et ophold i Farum

Skulpturpark og tilbage ad

Farumgaards Allé. 

 

Hele turen er knap 4 kilometer, men

du kan sagtens udvælge dele af den,

så det bliver en 2 eller 3 kilometers

tur. 

 

 

 

 
 

 
 

 

Kom dertil:

Du kommer nemt til Farum Station

med bus 334 fra Holte eller Bistrup

eller med 500S fra Birkerød St. 

 

 
 

 
 

 

Klik på linket herunder og læs om

Farum Skulpturpark, som blev skabt

ved et internationalt symposium

med arbejdende kunstnere i 1999

Farum skulpturpark

 

 
 

https://www.valdemarsro.dk/%20ramsloegspesto/
https://www.furesoe.dk/oplevelser/kunst-og-kultur/kunst-i-det-offentlige-rum/#skulpturparken-
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GARDEN WALK I 
GL. HOLTEGAARDS
BAROKKE HAVEANLÆG

I det forhåbentlig fortsatte dejlige

sommervejr har du nu chancen for at

komme med på havevandring i Gl.

Holtegaards historiske barokhave.

Kunsthallens personale vil fortælle om

det haveanlægget  og stedets historie.

Der er "Garden Walk" flere gange i løbet

af sommeren - bla. 14/6, 5/7 og 12/7 . 

 

Afhængigt af Coronarestriktioner kan

der være et begrænset antal pladser.

Læs mere om tidspunkt, pris og

tilmelding på linket herunder: 

Gl. Holtegaars program

EN LILLE OASE -
HJEMME HOS DIG SELV

Måske har du stadig ikke mod på at

bevæge dig alt for meget rundt

udenfor dit hjem. Hvis du tilbringer

meget tid derhjemme, kan du indrette

din egen lille hyggelige oase. Hvis du

ikke har altan eller have, kan du lave

dig et rart "sommerhjørne" indenfor.

 

Vælg et sted med meget sollys, indret

med sommerblomster og -planter i

vindueskarmen, måske en stor

gulvplante eller hængende planter.

Hvis du har et lille bord, du kan

placere foran vinduet, er det perfekt.

Ellers er det fint bare med en stol.

Åben vinduet og nyd at være

"udendørs indenfor!" Måske har du lyst

til at sidder med et glas is-te og en

god sommerkrimi.

 

PS: Blomster og planter kan købes

over internettet, hvis du helst vil klare

det hjemmefra. Du kan google det,

eller bruge dette link: 

Køb stueplanter online

 

 

 HJEMMELAVET IS-TE

Det er nemt at lave din egen is-te. 

Se nem opskrift her:  

Iste med jordbær, lime og mynte

https://www.valdemarsro.dk/%20ramsloegspesto/
https://glholtegaard.dk/da/arrangementer/
http://www.stueplanter.dk/
https://groedgrisen.dk/iste-med-jordbaer-lime-og-mynte/
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KONTAKT OS PÅ 72683609
 
 
   DU KAN OGSÅ FØLGE OS PÅ
FACEBOOK 
 
WWW.FACEBOOK.COM/RBV19/
 
 

 

 

HVAD ER "RØNNEBÆRVEJ"
EGENTLIG FOR ET STED...?

Måske har du, som ikke kender os i
forvejen, undret dig over, hvad
"Rønnebærvej" egentlig er for et sted?

 

Vi er et hus, som normalt lægger rammer
til en masse aktiviteter, fællesskaber og
udvikling. 

 

I huset kommer mange forskellige
mennesker. Det kan være  dig, der har lyst
til at starte en aktivitet eller et projekt op.

Det kan være dig, der har brug for at
komme dig ovenpå nogle bump i livet -
eller dig, der i kølvandet på den isolation
og utryghed, Corona har bragt med sig,

søger fællesskab i trygge rammer. 
 

Som du kan læse om andet steds i dette
nyhedsbrev, er vi så småt begyndt at åbne
op for aktivitet igen  - indtil videre i form af
nogle små faste grupper. Du er meget
velkommen til at kontakte os, hvis du også
gerne vil være med. Vi skriver løbende om,

hvordan genåbningen former sig, og
hvornår vi igen åbner op for
frivilligprojekter og brugerdrevne
aktiviteter, som vi ved, at der er mange, der
glæder sig til. Klik på linket og læs mere:

 

Vi ses i små grupper
 

NEKTARINSALAT MED
JORDBÆR OG FETA

I juni vælter det op med friske, søde

jordbær i Danmark - og de er sunde og

fulde af vitaminer. Du kan nyde dem

som de er, med fløde, i koldskål, i

desserter og til syltetøj,  men de er

også fantastiske i en skøn

sommersalat.  

 

Prøv denne lækre  salat fra

Valdemarsro med jordbær, nektariner,

rucola, feta, pinjekerne og

parmaskinke.

Klik på linket og se opskriften:

 

Opskrift på Nektarinsalat
 

https://www.facebook.com/rbv19/
https://www.rudersdal.dk/files/media/2020/22/laes_om_genaabning_-_vi_ses_i_smaa_grupper.pdf
https://www.valdemarsro.dk/nektarinsalat/

