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Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

 31. 1. 
11-13 Plastiskposefrit 
Rudersdal 
16-18 Mindfulness (kun for 
tilmeldte) 
17-19 Ungenetværk  

2. 
12-13:15 Litteraturgruppe 

 3. 
14-20 åbent med Sussie og 
Michelle  
Ca. 18 Aftensmad 

4. 
10-14:30 åbent 
med Michelle og 
Henriette  
Ca. 12 Frokost  

5. 6. 

 7. 
13-14 IBG-workshop (se 
bagsiden) 
14-20 åbent med Julie og 
Henriette  
14:15-14:30 Mindful Mandag 
(se bagsiden) 
16 Ophæng af nye billeder i 
huset (se bagsiden) 
Ca. 18 Aftensmad 

 8. 
11-13 Plastiskposefrit 
Rudersdal  
16-18 Mindfulness (kun for 
tilmeldte) 
17-19 Ungenetværk 

9. 
12-13:15 Litteraturgruppe 
14-16 Kreagruppe (se 
bagsiden) 

 10. 
14-20 åbent med Sussie og 
Michelle  
Ca. 18 Aftensmad 

11. 
10-14:30 
åbent 
med 
Julie og 
Henriette  
Vive le Tour (se 
bagsiden)  
Ca. 12 Frokost 

12. 13. 

14. 
Tur til Sydhavnen (kun for 
tilmeldte)  
Centret er lukket  

15. 
11-13 Plastiskposefrit 
Rudersdal  
16-18 Mindfulness (kun for 
tilmeldte) 
17-19 Ungenetværk 

16. 
12-13:15 Litteraturgruppe 

17. 
 14-20 åbent med Sussie og 
Michelle 
Ca. 18 Aftensmad 

18. 
10-14:30 åbent 
med Julie og 
Henriette  
Ca. 12 Frokost  

19. 20. 

21. 
14-20 åbent med Henriette 
og Julie 
14:15-14:30 Mindful Mandag 
(se bagsiden) 
Ca. 18 Aftensmad  

22. 
11-13 Plastiskposefrit 
Rudersdal  
17-19 Ungenetværk 
 
 

23. 
12-13:15 Litteraturgruppe 
14-16 Kreagruppe (se 
bagsiden) 

24. 
11:30-13:30 Præsentation af 
havedesign, tilmelding 
nødvendig (se bagsiden) 
14-20 åbent med Sussie og 
Michelle 
Ca. 18 Aftensmad  

25. 
10-14:30 åbent 
med Henriette og 
Julie 
Ca. 12 Frokost  
Tur til Holte Havn 
efter frokosten (se 
bagsiden) 

26. 
 

27. 
 

28.  
14-20 åbent med Henriette 
og Julie 
14:15-14:30 Mindful Mandag 
(se bagsiden) 
Ca. 18 Aftensmad  

29. 
11-13 Plastiskposefrit 
Rudersdal  
17-19 Ungenetværk 

30. 
12-13:15 Litteraturgruppe 

31. 
14-20 åbent med Michelle og 
Sussie  
Ca. 18 Aftensmad 

1. 2. 
 

3. 
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Mindful Mandag  
Alle mandage kl. 14.15-14.30 
For alle der har lyst, starter vi ugen med en simpel 
mindfulness-øvelse, som kan hjælpe dig til at falde 
til ro og være til stede i nuet. Det kræver ingen 
forudsætninger, men det er vigtigt at du er der 5 
minutter før, så vi kan starte øvelsen i ro. Det 
foregår i Rønnebærvejs spisestue sammen med 
Henriette  

Syværksted  
Alle tirsdage kl. 11-13 
Plastikposefrit Rudersdal er et projekt, hvor vi syr 
indkøbsnet af stofrester. Indkøbsnettene vil blive 
delt ud gratis rundt omkring i Rudersdal til alle..  
Følg gerne med på 
facebook.com/plastikposefritrudersdal.  
Du er også meget velkommen til at skrive til:  
rikth@rudersdal.dk 

IBG-workshop  
Mandag d. 7. september kl. 13-14 
Kom og vær med til at høre mere om vores IBG-
skærm og få oprettet en brugerprofil   
 

Nye billeder til huset  
Mandag d. 7. september 
Kom og vær med til, at beslutte hvor de nye flotte 
billeder fra Kunstdepotet, skal hænge her i huset 
 

Længe leve Tour de France 
Fredag d.11. september 
Denne dag slår vi dørene op til dagens 
Tour de France-etape. Dagens etape 
bliver med masser af spænding, da 
rytterne befinder sig i bjergene, hvor ubegribelige 
bjerge skal bestiges, og dramatiske nedkørsler skal 
køres. Til frokost til skal vi nyde franske baguettes, 
der kan spises foran storskærmen, mens rytterne 
ruller forbi.  

Torsdag d. 24. sep. præsentation af 
havedesign  
Louise, landskabsarkitekt, kommer og præsenterer 
sit speciale, som omhandler 
SUNDHEDSFREMMENDE HAVEDESIGN af haven 
på Rønnebærvej.  
Louise har lavet et meget flot speciale, hvor hun 
inddrager ønsker og idéer fra workshop på 
Rønnebærvej og svar på spørgeskemaer fra både 
borgere og medarbejdere. Hendes forslag til et 
havedesign bygger på den nyeste viden om, hvad 
naturen særligt kan bidrage med for mennesker med 
psykosociale vanskeligheder.  
Desuden giver hun et bud på en realistisk plan med 
en trinvis etablering. 
Tilmelding senest mandag d. 21. september til 
Michelle på tlf. 7268 3420  
eller på opslag ”På Sporet”. 
OBS! Der er begrænset antal pladser, så det er 
”først til mølle”. 

Tur til Holte Havn  
Fredag d. 25. september 
Hyggelig gåtur ned til Holte havn efter vi har spist 
frokost  Der vil være mulighed for bl.a. at købe is, 
kaffe eller en sodavand.  

Måltiderne på Rønnebærvej  
Det næste stykke tid vil vi her på Rønnebærvej lave 
enkle og lækre måltider, både til aftensmad og til 
frokost. Dette pga. at vi skal have tid til at etablere 
nye arbejdsgange i køkkenet pga. Corona.  
Vi glæder os til, at vi skal nyde skøn mad sammen 
igen  

Åbningstider 
Vi har faste åbningstider tre dage om ugen, hvor du 
altid er velkommen: 
Mandag  14-20 
Torsdag 14-20 
Fredag  10-14:30 
Derudover foregår der forskellige aktiviteter på 
skiftende tidspunkter. Se tid og sted på denne 
månedskalender. 

Fællesspisning 
Vi hjælpes ad med indkøb, madlavning og opvask. 
Aftensmad: Man. & tors. – tilmeld. senest kl. 14.30 
Frokost Fredag - tilmelding senest kl. 10.30 
Aftensmad 40 kr. og frokost 30 kr. 
Kaffe/the 3 kr. & 7 kr. ad lib. 

Kontaktoplysninger 
 Aktivitets- og Kompetencecentret 

Rønnebærvej 19, 2840 Holte 

 Telefonnummer: 7268 3609 

 Mobilepay-nummer: 511144 (RBV) 

 E-mailadresse: 
rbv19@rudersdal.dk  

 Hjemmeside: rudersdal.dk/rbv19 

 Facebook: facebook.dk/rbv19 

Find os: 
Hvis du kommer fra Holte station, skal du gå mod 
Holte midtpunkt og så dreje til venstre ad 
Rønnebærvej. Vi ”bor” i det gule hus på bakken  
Vi glæder os til at se dig! 

 

Ressourcebanken i Rudersdal 
Ressourcebanken er en forening for psykisk 
sårbare, som bl.a. laver sociale og kulturelle 
arrangementer, hvor vi får positive oplevelser i et 
fællesskab. Stig, Susanne, Annette og Jesper kan 
kontaktes på e-mail 
kontakt@ressource-banken.dk 
Nuværende telefonnr. samt anden info 
kan ses på  
hjemmesiden: ressource-banken.dk 

 

Julie 

Medarbejder 
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