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Et hus i bevægelse 
 
 
 
 
 

Vi tror på magien i fælles-

skabet, og vi tror på dig 

 

Faktisk er det ikke bare noget vi 

tror på, men noget vi ved: Forskning 

viser, at vores livskvalitet og 

mentale sundhed øges gennem 

deltagelse i aktiviteter og sociale 

fællesskaber. Huset ”På Sporet” er 

for alle med tilknytning til 

Rudersdal og danner ramme for 

både aktiviteter, rehabiliterende 

tilbud og frivilligbaserede tiltag, 

som fungerer side om side og i 

samarbejde.  

 

Huset ”På Sporet” skabes hele 

tiden af de mennesker, som bruger 

det – derfor er vi et hus i konstant 

udvikling, og vores aktiviteter 

skifter løbende. Eksempler på 

aktiviteter kan være 

litteraturgruppe, musikgrupper,  

naturforløb, krea-grupper, 

sangværksted og meget mere.  Hos 

os kan du opleve den energi, der 

kan opstå i mødet med  

mennesker, du ellers ikke ville have 

mødt. 

 

 

 

 

 

 

Du kan møde dem, der ligner  

dig – og dem, som er forskellige fra 

dig, og derigennem opleve dig selv 

på nye måder og få dybere 

kendskab til andre.  
 

Har livet været svært? 

 

I huset ”På Sporet” har vi 

aktiviteter, der er åbne for alle, men 

vi har også aktiviteter, der er særligt 

målrettet dig, der går gennem en 

svær tid, har stress eller forskellige 

psykiske vanskeligheder.  Her har 

du mulighed for at genopdage dine 

ressourcer, udvikle nye 

kompetencer og få støtte til at 

indgå i fællesskaber. Vi har 

forskellige læringsforløb, som kan 

understøtte din vej til recovery, fx 

”mentalt velvære”, ”ud i naturen” og 

”5 veje til et godt liv”.. 

 

”På Sporet” er desuden et tilbud for 

dig, som er med i et forløb via 

kommunen (”Godt på vej”). Vi har 

læringsforløb, som er målrettet dig, 

og vi har fagligt personale, som kan 

støtte dig i din proces videre i livet. 

 
 
 

  



 

 

 
 

                                                 

Særlige tilbud til unge 

 

Er du mellem 18 og 35 år, har vi 

også aktiviteter, der er særligt 

målrettet dig. Vores fællesskab for 

unge hedder ”Ungenetværket”, og 

her foregår alverdens aktiviteter i 

og uden for huset.  

Vi udvikler også meget gerne 

aktiviteter og forløb sammen med 

dig, så sig endelig til, hvis du har 

nogle ønsker til aktiviteter målrettet 

unge.   

 

Du er naturligvis også altid meget 

velkommen til at tage del i alle 

vores andre aktiviteter. 

 

På Sporet som arbejdsplads 

 

Huset ”På Sporet” er en del af 

Social og Sundhed i Rudersdal 

Kommune, og derfor er huset også 

en levende arbejdsplads for en bred 

medarbejdergruppe, som bruger 

huset på forskellig vis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                 

Projektmager, forening eller 

frivillig? 

 

Er du aktiv i en forening, som kunne 

tænke sig at bruge vores dejlige 

rammer, og samtidig invitere andre 

med ind? 

Kunne du tænke dig at være 

frivillig, og vil du gerne høre mere 

om mulighederne? 

Har du en idé? Vi er vilde med nye 

initiativer – måske du har lyst til at 

starte en aktivitet op, arrangere en 

musikcafé, skakturnering eller 

noget helt tredje?  

Vi hører meget gerne fra dig, så vi 

sammen kan undersøge 

mulighederne.    

 

Netværk og samarbejde 

 

”På Sporet” har mange inspirerende  

samarbejdspartnere, såsom 

Frivilligcenter Rudersdal, SIND 

Rudersdal, Ressourcebanken, 

PEERS, Væksthuset, 

Kulturforvaltningen, Ung i Rudersdal 

og mange flere kommer løbende til.  

Vi samarbejder også gerne med 

private organisationer og 

virksomheder. 

 



 

 

Kontakt os 

På Sporet: Tlf.: 72683609 

Brugerråd: Tlf.: 72683379 

Frivilligkoordinator: Tlf.: 72683397 

Ungenetværket: Tlf.: 72683727  

Projekt ”Godt på vej: Tlf.: 72683379 

 

 
 

 
 
 

Du kan følge med her 

 

www.paasporet.rudersdal.dk 

Facebook.com/På-Sporet-Rudersdal 

www.instagram.com/paasporet.rudersdal 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev via hjemmesiden 

 

Hvor er vi? 

 

Du finder os på Rønnebærvej 19 i Holte 

 – en kort gåtur fra Holte Station og Holte Midtpunkt.  

 


