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VELKOMMEN TIL VORES
VERDEN....

I dette nyhedsbrev vil vi dele lidt af hvert

med jer. Vi vil "banke på livets dør", nyde

sommerfristelser og vilde blomster samt

reklamere for vores herlige samarbejds-

partner "Foreningen Peers". Derudover

vil vi glæde os over, at vi i næste uge kan

sige "velkommen tilbage" til forskellige

frivilligdrevne grupper  og projekter på

Rønnebærvej!

Rigtig god læsning! 
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GANG I MUSIK OG
KREATIVITET

I den kommende tid starter nogle af
vores faste frivilligdrevne grupper
op igen. Det har været længe
ventet!  Musikgrupperne har trippet
for at komme i gang med at øve, og
Kreagruppen forbereder sig også på
snart at starte op igen. Derudover
huser vi et spændende projekt, hvor
der syes indkøbsposer af aflagt tøj
og stofrester - du kan læse mere om
projektet her:
Plastikposefrit Rudersdal
For at mindske risiko for Covid 19-

smitte er der et begrænset antal
deltagere i grupperne.

Du kan altid komme i kontakt med
grupperne via os på Rønnebærvej
 

https://www.valdemarsro.dk/%20ramsloegspesto/
https://www.facebook.com/plastikposefritrudersdal/


SOMMERFRISTELSE:
JORDBÆRKOLDSKÅL

Her får du endnu en opskrift fra

Rønnebærvejs "Sunde-snacks-gruppe". 

 

Jordbærkoldskål med ristete havregryn

 (4 pers.)

 

Ingredienser:

500 g jordbær 

1 stang vanilje

2 spsk. sukker 

1 l kærnemælk 

saften fra 1 appelsin

lidt smør

ca. 100 g havregryn

1 spsk. honning

 

Skyl og rens jordbærrene, skær halvdelen

i mindre stykker, og stil dem til side. Flæk

vaniljestangen på langs, skrab kornene

ud, og bland dem med sukkeret.  Blend

kærnemælk og den sidste halvdel af

jordbærrene. Tilsæt appelsinsaft og

vaniljesukker og blend  det hele til en

jævn blanding. 

Rist havregrynene gyldne med smør og

honning,  og lad dem derefter køle af,

inden du serverer dem med koldskålen.

Servér jordbærkoldskålen i kolde, dybe

tallerkener eller skåle med jordbær-

stykker og de ristede havregryn.

 

BANKE PÅ LIVETS DØR

“Banke på livets dør“ er en lille let Qi
Gong øvelse, som har en dejlig
beroligende virkning, og som masserer
kroppens bindevæv på en blid måde.

 

Har du lyst til at prøve øvelsen, kan du
lade dig guide af Qi Gong-instruktør
Vibeke Fraling på dette link:

 

Video: Banke på livets dør
 

Har du fået interesse for at vide mere
om øvelsens gavnlige virkninger, kan du
læse om disse ud fra flere perspektiver,
både den traditionelle kinesiske
medicin og den naturvidenskabelige
vinkel. Klik på linket:
 

Læs mere om øvelsen
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Foto :

Juliebruunsblog

 

https://www.valdemarsro.dk/%20ramsloegspesto/
https://www.youtube.com/watch?v=MgbVfOcmuIc
https://www.vibekefraling.dk/banke-pa-livets-dor/
https://juliebruun.com/


VILDE BLOMSTERS DAG

Kom med, når Dansk Botanisk Forening
byder velkommen til 53 forskellige ture
søndag d. 14. juni. Kyndige turledere
tilbyder botaniske oplevelser og
spændende viden om vilde blomster.
 

Du kan fx. komme med på tur til Sandet
ved Eningshøj i Kirke Værløse. På turen
kan du opleve et overdrevsområde med
mange blomsterarter, du også let kan
støde på andre steder. Turen er velegnet
både for dig, der er begynder og dig, der
vil have genopfrisket din botaniske
viden. Vi ser også på arternes økologi og
plejebehov.

 

Turen udbydes i samarbejde med
Værløse Naturgruppe
 

Du skal være opmærksom på, at det
kræver tilmelding at deltage. Klik på
linket og læs mere om de mange ture
og tilmelding.

 

Læs om de Vilde Blomsters Dag
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MØD FORENINGEN PEERS

Er du også interesseret i, hvad vi
frivillige peer-støtter i foreningen PEERS
går og laver, og hvad vores planer for
2021 er? Så kom med til vores
generalforsamling den 29. juni kl 17 på
Rønnebærvej. Vi glæder os til at se dig.

https://www.valdemarsro.dk/%20ramsloegspesto/
http://vildeblomstersdag.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

KAN JEG KOMME PÅ
RØNNEBÆRVEJ?

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

 

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.
 

Er du eller vi i tvivl, om det er noget for
dig, tager vi som regel en lille snak om
Rønnebærvej, og hvad det er du søger. 
 

Lige nu har vi pga. Corona-situationen
ingen "drop-in-tidsrum", men forskellige
grupper, man kan tilmelde sig. Nogle af
dem med et fast tema. Du er meget
velkommen til at ringe til Julie og høre
mere på: 72683428
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DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS PÅ 72683609
 

DU KAN ALTID LÆGGE EN BESKED, SÅ RINGER VI TILBAGE!
 

 DU KAN OGSÅ FØLGE OS PÅ FACEBOOK 
 

WWW.FACEBOOK.COM/RBV19/
 
 

 

 

 

NÅR NU VI SES IGEN...

Heldigvis kan vi nu igen bevæge os ud
og være sammen med andre
mennesker. På Rønnebærvej er vi
omhyggelige med at mindske
smitterisiko,  Du kan selv gøre rigtigt
meget for at undgå smitte - blandt
andet ved at vaske hænder ved
ankomst og undervejs, hoste eller
nyse i ærmet og holde afstand. 

 

Vi hjælper hinanden, så det bliver
trygt at ses igen!

https://www.facebook.com/rbv19/

