
På sporet – August 2021
 
 
 

 
 
 

 

Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

2. 
13-14 Nada-cafe i annekset 
14-19 åbent med Vlora og 
Henriette 
Ca. 17:45 Aftensmad 

3. 
14-16 Musikgruppe (kun for 
inviterede) 
17-22:30 Ungenetværket 
tager en tur på Bakken 

4. 
19-21 Rowans øver 
rockmusik 

5. 
14:30-15:30 Nada-cafe i 
annekset  
LUKKET  
Pga. sommerferie 

6. 
10-14:30 åbent 
med Vlora og 
Henriette  
Ca. 12 Frokost 

7.  8. 

9. 
Nada-cafe LUKKET 
14-19 åbent med Henriette 
og Birgitte  
Ca. 17:45 Aftensmad 

10. 
14-16 Musikgruppe (kun for 
inviterede) 
17-19 Ungenetværk 

11. 
11 Have-møde i haven (se 
bagsiden) 
13:30-16:30 Kreagruppen 
leger med akrylmaling (se 
bagsiden) 
19-21 Rowans øver 
rockmusik 
 

12. 
14-19 åbent med Henriette 
og Michelle  
14:30-15:30 Nada-cafe i 
annekset 
Ca. 17:45 Aftensmad 

13. 
10-14:30 åbent 
med Julie og 
Henriette  
11 Vi går en tur i 
nærområdet 
Ca. 12 Frokost  

14. 15. 
  

16. 
Nada-cafe LUKKET 
14-19 åbent med Henriette 
og Birgitte 
Ca. 17:45 Aftensmad 

17. 
14-16 Musikgruppe (kun for 
inviterede) 
15-19:30 March mod 
ensomhed og 
fællesspisning (se 
bagsiden) 
17-19 Ungenetværk 

18. 
12 Frist for opstilling til På 
Sporets Brugerråd (se 
bagsiden) 
19-21 Rowans øver 
rockmusik 

19. 
14-19 åbent med Sussie og 
Michelle 
14:30-15:30 Nada-cafe i 
annekset 
Ca. 17:45 Aftensmad 

20. 
10-14:30 åbent 
med Henriette 
og Michelle 
Ca. 12 Frokost  

21. 22. 

23. 
13-14 Nada-cafe i annekset 
14-19 åbent med Henriette 
og Michelle 
Ca. 17:45 Aftensmad  
 
 

24. 
14-16 Musikgruppe (kun for 
inviterede) 
17-19 Ungenetværk 

25. 
19-21 Rowans øver 
rockmusik 

26. 
14-19 åbent med Sussie og 
Michelle 
14-15:30 Temasamtale: Lær 
noget nyt (se bagsiden) 
14:30-15:30 Nada-cafe i 
annekset 
Ca. 17:45 aftensmad 

27. 
10-14:30 åbent 
med Henriette 
og Sussie 
Ca. 12 Frokost 

28 
 

29. 
 

30. 
Nada-cafe LUKKET  
14-19 åbent med Henriette 
og Julie  
Ca. 17:45 Aftensmad  
 

31. 
14-16 Musikgruppe (kun for 
inviterede) 
17-19 Ungenetværk  

1. 
Tilmeldingsfrist til årets 
sommerfest er i dag  

 2. 3. 4. 5. 



Have-møde i haven  
Onsdag d. 11. august kl.11  
Alle haveinteresserede inviteres til at mødes i 
haven med gartner og teamleder Thomas fra 
Teknik og Miljø, så vi sammen kan planlægge, 
hvor de vilde blomster og sommerfuglebuskene 
skal være. Vil du vide mere, kan du spørge 
Kamila Louise og Michelle. 

Kreagruppen leger med 
akrylmaling/pouring 
Onsdag d. 11. august kl. 13:30-16:30  
Juhuuuh skal vi lege med akrylmaling/pouring 
(blending af farver). Vi lover at tage billeder, 
som senere kommer i Expressen. Da der er 
begrænsede pladser, er tilmelding nødvendig. 
Vi har små bordstaffelier og andet malergrej - 
medbring selv små lærreder. Maling kan man 
købe for 20 kr. i gruppen eller medbringe selv. 
Kom og vær med og få en hyggelig og sjov 
oplevelse. Vi glæder os helt vildt. 
Sommerhilsen fra 
Annette, Charlotte & Jeanne/Frivillige Krea-
gruppen. Tilmelding/kontakt: 
krea.gruppen2840@gmail.com 

March mod ensomhed og 
fællesspisning 
Tirsdag d. 17. august kl. 15-19:30 
Måske har du allerede hørt om Patrick Cakirli, 
der de sidste par år har vandret Danmark tynd i 
kampen mod ensomhed. Ellers kan du læse 
mere her: 
https://oplev.rudersdal.dk/nyheder/march-mod-
ensomhed-gaa-med-i-rudersdal 
Du kan deltage sammen med På Sporet ved at 
gå med på en strækning af Patricks march 
og/eller ved at deltage i gratis fællesspisning på 
Kulturcenter Mariehøj, hvor der også vil være 
taler og fællessang. Vi går med det sidste 

stykke af ruten fra Rudegaard Stadion til Holte 
Rådhus kl. ca. 15.20-16.00; der er 1,5 km. 
Herefter tager vi en forfriskning På Sporet, 
inden vi sammen tager bussen til Kulturcenter 
Mariehøj, hvor vi har reserveret 10 gratis 
billetter til spisningen kl. 17.30. Hold øje med 
opslagstavlen, IBG og Facebook for information 
og tilmelding til arrangementet. 

Vi har brug for dig i brugerrådet! 
I år skal vi vælge en ny repræsentant og 
suppleant til På Sporets Brugerråd. Selve 
valget kommer til at foregå fredag d. 3. 
september men opstillingsfrist er onsdag d. 18. 
august kl. 12. Læs mere om brugerrådet, dets 
arbejde og valget i separat dokument. 

Temasamtale: lær noget nyt 
Torsdag d. 26. august kl. 14-15:30 
Vi mødes i dagligstuen ”På Sporet”.  
Hver gang vil der være et oplæg til debat.  
Samtalerne har særligt fokus på levede 
erfaringer. Du har mulighed for at arbejde 
hjemme mellem temasamtalerne med dine 
individuelle mål. Du har mulighed for at tilmelde 
dig og derved være sikker på en plads i 
dagligstuen. (Det er også muligt at deltage 
uden tilmelding) 
Vi byder på kaffe og te.  

Tilmelding til årets sommerfest 
I år inviterer vi til sommerfest i huset torsdag d. 
9. september. Tilmelding skal ske senest d. 1. 
september og det koster 50 kr. at deltage. Se 
mere info om festen i den separate invitation.  

Åbningstider 
Vi har faste åbningstider tre dage om ugen, 
hvor du altid er velkommen: 
Mandag  14-19 
Torsdag 14-19 

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. 

Kontaktoplysninger 
På sporet – Huset for Fællesskaber og 
Udvikling 
Rønnebærvej 19, 2840 Holte 
Telefonnummer: 7268 3609 
Mobilepay-nummer: 511144  
Find os på Facebook under navnet På-Sporet-
Rudersdal samt på Instagram: 
www.instagram.com/paasporet.rudersdal 

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!  
Hilsen medarbejderne fra huset På Sporet  

 

Julie, Henriette, Michelle og Sussie  
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