Rønnebærhus Aktivitetscenter

Brugerrådet

bruger@vedskoven.dk

Referat: Brugerrådsmøde: 17. september kl. 11.00
Rådets medlemmer: Birgit Rosquist, Connie Andersen, Martha
Jensen, Dorte Kopp, Kirsten Tingvad, Gun-Lis Penlau, Erik Hvid
Jensen, Lene Gustavsen, Kirsten Juhl
Centerleder: Eva Sørensen
1. Referat forhåndsgodkendt via mail!
2. Centerlederen orienterer:
Der er ikke udkommet et aktivitetsprogram for perioden september 2020
– april 2021.
Vi forventer, at der vil gå en længere periode, før vi kan genoptage alle de
kendte hold og aktiviteter i helt samme omfang som før. Vi prioriterer, at
mange af vores hold foregår udendørs, hvor det er muligt.
I forlængelse af bekendtgørelse på pressemødet 18.9.20 skal der nu
bæres mundbind på restauranter og caféer i hele Danmark.
Der vil således være påbud om mundbind i caféen på Rønnebærhus
fra mandag 21.9. – Mundbindet skal bæres, når man færdes i caféen –
ikke når man sidder ned ved bordene.
Rigtig mange af de kendte og faste gennemgående hold er i gang igen
efter den lange nedlukningsperiode både inden-og udendørs. OBS: flere
holdaktiviteter har fået nye mødetider. Nedenfor er en kort overordnet
gennemgang af de igangværende aktivitetstilbud der er i gang:
Motion og træning
Stolemotion Let, Let plus og mellem
Grøn Puls 60+
Rudersdal Senior Triatlon
Skov fitness
Udendørs træning
Ryg- og mavetræning (på gulv)
Kreative grupper, studiekredse og samvær
Akvarel
Pileflet
Strikkecafe
Decoupage og sampling
Bridge
Seniorakademi
”Ud at se” traveture med kulturelt indhold

Fredag d. 13. november kl. 10.00
"Vild med ord”
Vi – Thomas Wivel og Mette Frobenius – glæder os til at komme rundt og
formidle glæden ved at læse med foredraget ”Vild med ord”.
Vi inddrager mest litteratur for voksne, men nævner også et par af de
klassiske børnebøger, som deltagerne selv har læst højt for deres børn.
Vi har fokus på de kendte danske mestre: H.C Andersen, Pontoppidan,
Karen Blixen, Leif Panduro og Tove Ditlevsen.
Billetsalg fra 30. oktober. Kun adgang med billet!
Vores “Fredagsarrangementer” afvikles for nedsat blus resten af
2020. Hvilke arrangementer der kan komme på tale, vil afhænge
af Corona - situationen. Hold øje med opslag i receptionen.
Bridge startede primo september - da vi overholder regler for Corona.
Vi påtænker at starte billard senere på året .
Vi holder stadig lukket for selvtræning i fitnesslokalet!
Sygeplejeklinikker er genåbnet - der skal bestilles tid i hjemmeplejen.

3. Brugerrådsformanden orienterer:
Vi har foreløbig planlagt af afholde “Husmøde” den 23. oktober kl. 10.00.
Hold øje med opslag i receptionen.

Næste brugerrådsmøde: 26. November kl. 11.00

KJ/brugerrådsformand /2020
Fast årligt: januar - marts(valg)- maj/juni - august - november

