
Året  2019  

Januar - Juli 
 

Rønnebærhus holdt “Nytårskur” for brugerne 
med god musik, god mad og masser af god 
stemning.  

Virksomhedsplan 2019 

Ny struktur 

På det nye område “Social og Sundhed”  blev der lavet en 
samlet virksomhedsplan for hvert aktivitetscenter. Der er 
således en fælles virksomhedsplan for Center for 
Hjemmepleje og aktivitetstilbud, hvorunder Rønnebærhus 
hører.  

Rønnebærhus havde i virksomhedsplanen for 2019 et mål 
om at lave et pilotprojekt, der går ud på at udvikle et 
fleksibelt daghjemstilbud i Rønnebærhus. Dette mål blev der 
arbejdet med sammen med hjemmeplejen og 
borgerrepræsentanterne.  

Fastelavn: Et af vores kreative højdepunkter, hvor 
det hvert år er en gribende og morsom oplevelse 
at se, hvor kreative både personale og brugere er i 
valg af udklædning.  

Rønnebærhus Aktivitetscenter  
Formandens beretning

***
BRUGERRÅDSVALGET 2020 



Som ved mange arrangementer deltager daghjemmet også 
her, og der er heller ikke sparet på gode idéer, hvad 
udklædning angår. 

Brugerrådsvalget: I marts blev to nye medlemmer valgt til 
brugerrådet. Vi bød velkommen til Gun-Lis Penlau og Erik 
Hvid Jensen.  

 

Påskefrokost: En tradition som denne gang 
havde musikalsk hygge - alt klappede og 
daghjemmet deltog som vanligt.  

Strikkefestival: En store succes. Vi fik rigtig mange positive 
tilbagemeldinger!  

Den 26. april gik Jytte på pension, og rigtig mange var mødt 
op for at sige farvel. Jytte var gennem mange år 
Rønnebærhus` kreative arbejdsbi. Hvem har ikke deltaget 
på et af Jyttes mange kurser? Selv har jeg en fin spånkurv 
stående hjemme. Vi fik sagt farvel og held og lykke til Jytte, 
og der var en flot reception, hvor gode ønsker og gaver blev 
Jytte til del. 

Seniorshop: Forårs/efterårs-moden blev 
som vanligt præsenteret af vores dejlige 
hus-mannequiner.  



Løvspringsturen: Turen gik til Jørlunde kirke, hvor kirkens 
graver holdt et interessant foredrag om kirkens meget 
smukke kalkmalerier og slægten skjalm Hvide. Der var 
dækket op til formiddagskaffe i menighedshuset. Et fint 
arrangement. Derefter var der flæskesteg på Gerlev kro.  

Bornholmerturen: Den årlige mini-tur med Rønnebærhus var 
meget vellykket og godt tilrettelagt. Vi kørte øen “tynd” for 
at se på rigtig mange spændende ting. På nær en byge over 
Hammershus ruin levede øen op til sit navn “Solskinsøen”. 
Stor tak til Dorthe og Janne for en dejlig tur. 

August - december 

Velbesøgte sommerhold: der var som forventet stille uger, 
men alt i alt en tilfredsstillende  sommer, hvor vi var meget 
ude af huset, også på de ture, som er velegnede for 
gangbesværede. 

  

Den årlige sommerfest blev afskaffet og 
genopstod som “Høstfest”, og ligger fremover  
den sidste fredag i september. 

Ny medarbejder: Vi sagde jo farvel til Jytte i foråret. Det 
betød, at vi kunne byde velkommen til Dorthe Andresen som 
ny kreativ medarbejder på Rønnebærhus.  

 



Løvfaldsturen: Vi var på besøg hos 
Kammalitermunkene i Helsingør, og fik et fint 
foredrag om klosterets historie, og så det flotte 
kloster og kirken.  Frokosten indtog vi på det flotte 
værft ved havnen. 

“Vi spiste sammen” torsdag den 7. november. Menuen var 
and og ris à l’amande, samt et glas vin eller en vand/øl 
doneret af ældresagen.  

 

Alder      Antal

51/60 1

61/70 61

71/80 240

81/85 111

86/89 66

90/99 41

100/110 1

I alt 521

Brugertælling



 

Julemarkedet var som altid en succes og fungerede godt. 
Det er overvældende at se, hvor meget kreativitet der er 
repræsenteret. Caféen havde traditionen tro æbleskiver og 
gløgg til de mange veloplagte besøgende. 

Julefesten var en dejlig optakt til julen, og årets julefrokost 
var som altid god og veltillavet.  

Det er mit klare indtryk, at vores julearrangementer er 
noget, brugerne sætter virkelig pris på. Udover maden, som 
jo altid er i top, skyldes det nok også vores hyggelige lokaler 
og et altid veloplagt personale / frivillige hjælpere.  

Flere borgere fandt i årets løb vej til kurserne på 
Rønnebærhus, og vi var i stand til at 
opfylde langt de fleste ønsker, i 
forbindelse med vores hold-tilbud. 



Fredagsarrangementerne er en del af Rønnebærhus` tilbud. 
Årets faste begivenheder er bl.a. “hus-møder” med banko, 
højtider, “Højskolesangbogs-events” med Anna og faste 
ture. Derudover har vi foredrag, hvor udvalget forsøger at 
finde emner af almen interesse for de fleste.  

I 2019 kunne vi bl.a. tilbyde “John Mogensen”, Schneur 
Rachlin og Sibirien, Jytte og Jørgen med deres dejlige 
rejsefilm , Birthe Hattel og hendes spændende liv som 
kunstner, årets naturfotograf Finn Nielsen, borgmester Sofie 
Osmani, Keld Koplev m.fl. 

  

Brugerne er meget velkomne til at komme med ønsker til 
disse fredagsarrangementer. Udfyld en seddel ( findes på 
opslagstavlen) med det emne I kunne ønske jer, vi “ser på”, 
og aflever den til receptionen. Skriv Fredagsarrangement på 
sedlen. 

     

Parkering: Rønnebærhus kom med en henstilling til 
hensynsfuld parkering, så der er plads til flere biler 

på p-pladsen. Det betyder, at man skal holde indenfor 
striberne og passe på, når man lukker bildøren op, da vi 
desværre har konstateret, at nogle biler bliver ridsede, når 
der ikke er “styr” på den dør, der åbnes.  



En stor tak til alle frivillige i Rønnebærhus, hvor 
kunstgruppen sørger for, at vi ikke kun skal se på hvide 
vægge, vores frivillige “blomsterpige”, der altid pynter så 
fint op med friske blomster, og vores “ukuelige 
“køkkenpiger” der svæver rundt mellem bordene både til 
daglig, og når vi har arrangementer i huset. 

I receptionen sidder en skiftende stab af søde piger, der er 
vores ansigt udadtil og som bl.a. yder “God morgen-service” 
og tager sig venligt af alle, som træder ind gennem døren.  

Tak til Eva for kyndigt og omsorgsfuldt lederskab og til 
husets fastansatte stab for godt samarbejde og for alt det I 
yder, for at gøre huset til et levende sted at komme.  

Uden vores brugere gik det imidlertid ikke. Tak for jeres 
opbakning til vores dejlige aktivitetscenter.  

En særlig tak til daghjemmet for deres opbakning til vores 
mange arrangementer. 

 

Vi byder meget gerne nye brugere og frivillige velkommen 
på Rønnebærhus. Hvis I kender nogen, der har lyst til at 
deltage i vores fællesskab, må I meget gerne sprede det 
glade budskab om Rønnebærhus. Få en frivillig-folder i 
receptionen eller meld jer på et af vores mange hold, hvor vi 
har tilbud hele året, også om sommeren. 



Aktivitets- og Kompetencecentret på Rønnebærvej  

Vores nye naboer i nr. 19 kommer også i Rønnebærhus, og vi 
byder dem velkommen og er glade for det nye naboskab.   

Lidt reklame: Rønnebærhus er inviteret til “Pandekagecafé” 
den 27. marts. Se opslag i receptionen senere. 

Brugerrådet håber, at det skal ses som et tegn på stor 
tilfredshed, at vi meget sjældent modtager klager. Vi 
modtager gerne ris og ros. Det er altid muligt at kontakte os 
ved at sende en mail til bruger@vedskoven.dk eller ved at 
aflevere en “ønskeseddel” (findes på opslagstavlen ved 
elevatoren) i receptionen.  

 Kirsten Juhl / Brugerrådsformand


