
På sporet – September 2021
  

Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lørdag  Søndag  

  1. 
19-21 Rowans øver 
rockmusik 

2. 
13:30-17 Plastikposefrit 
14-19 Åbent med Sussie og 
Michelle  
14:30-15:30 Nada-cafe i anneks  
Ca. 17:45 Aftensmad 

3. 
10-14:30 Åbent 
med Michelle og 
Henriette  
Ca. 12 Gratis 
valgflæsk (se 
bagsiden) 

4.  5. 

6. 
13-14 Nada-cafe i annekset 
14-19 Åbent med Henriette 
og Julie 
15-17 Det kreative hjørne (se 
bagsiden) 
Ca. 17:45 Aftensmad 

7. 
14-16 Musikgruppe (kun 
for inviterede) 
17-19 Ungenetværk 

8. 
19-21 Rowans øver 
rockmusik 
 

9. 
13:30-19:30 (for tilmeldte) 

SENSOMMERFEST 
 
14:30-15:30 Nada-cafe i anneks 
 

10. 
10-13 Åbent med 
Julie og 
Henriette  
Oprydning efter 
festen frokost kl. 
ca. 12  

11. 12. 
  

13. 
13-14 Nada-cafe i annekset 
14-19 Åbent med Michelle 
og Julie 
Ca. 17:45 Aftensmad 

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

15. 
12:00-13:30: Fælleslæsning 
(se bagsiden) 
13:30-16:30 Kreagruppe (se 
bagsiden) 
19-21 Rowans øver 
rockmusik 

16. 
13:30-17 Plastikposefrit 
14-19 Åbent med Sussie og 
Michelle 
14:30-15:30 Nada-cafe i 
annekset 
Ca. 17:45 Aftensmad 
 

17. 
10-14:30 Åbent 
med Sussie og 
Julie 
Ca. 12 Frokost  

18. 19. 

20. 
13-14 Nada-cafe i annekset 
14-19 Åbent med Henriette 
og Julie 
16-16:30 Gåtur i nærområdet 
Ca. 17:45 Aftensmad  
 
 

21. 
14-16 Musikgruppe (kun 
for inviterede) 
17-19 Ungenetværk 

22. 
12:00-13:30: Fælleslæsning 
(se bagsiden) 
19-21 Rowans øver 
rockmusik 

23. 
13:30-17 Plastikposefrit 
14-19 Åbent med Sussie og 
Michelle 
14:30-15:30 Nada-cafe i 
annekset 
15-17 Brugerrådsmøde 
Ca. 17:45 Aftensmad 

24. 
10-14:30 Åbent 
med Henriette 
og Julie  
Ca. 12 Frokost 

25. 
 

26. 
 

27. 
13-14 Nada-cafe i annekset 
14-19 åbent med Henriette 
og Julie  
15-17 Det kreative hjørne 
Ca. 17:45 Aftensmad  
 

28. 
14-16 Musikgruppe (kun 
for inviterede) 
17-19 Ungenetværk  

29. 
12:00-13:30: Fælleslæsning 
(se bagsiden) 
19-21 Rowans øver 
rockmusik 

30. 
13:30-17 Plastikposefrit 
14-19 åbent med Sussie og 
Michelle 
14-15:30 Temasamtaler ”lev dit 
liv aktivt” 
14:30-15:30 Nada-cafe i 
annekset 
Ca. 17:45 Aftensmad 

1. 2. 3. 



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.  

Gratis valgflæsk på programmet  
Fredag d. 3/9 kl. 12  
Vi fejrer, at På Sporet har fået en ny 
brugerrådsrepræsentant. Kom og hils på dine 
brugerrådsrepræsentanter og få gratis 
”valgflæsk”. 

Vil du med i det kreative hjørne? 
Mandag d. 6/9 og 27/9 fra ca. 15-17  
Laver vi kreativt hjørne i spisestuen, hvor vi 
hygger med perler, farveblyanter, og hvad vi 
ellers får lyst til… Kom og vær med! 

Fælleslæsning 
Har du lyst til at mødes med andre om de 
mange gode historier, der findes i 
litteraturen?  Så har du muligheden i efteråret 
2021. Her kan du deltage i en læsegruppe over 
10 uger hos ”På sporet”. I læsegruppen er det 
en læseguide, der vælger og læser en novelle 
op. Engang i mellem holder læseguiden pause, 
og så snakker gruppen om det, de har hørt. Vi 
mødes en gang om ugen hos ”På Sporet”. 
Hvert møde varer ca. 1 ½ time. Der er ingen 
forventninger til, hvor meget man deltager, og 
hvis man bare har lyst til at lytte, er dette også 
helt fint. Du kan også stoppe undervejs. Det er 
et helt frivilligt tilbud. Vi mødes hver onsdag kl. 
12.00 – 13.30 hos ”På Sporet”, Rønnebærvej 
19, Holte. Første gang er onsdag d. 15. 
september kl. 12. Du kan tilmelde dig 
hos: Sussie Lorentzen fra På Sporet på 
72683419. Med venlig hilsen,  

Sussie Lorentzen ”På sporet” og læseguide 
Janette Flatman ”Rudersdal Bibliotekerne 

Kreagruppen mødes igen efter ferien  
Vi byder velkommen tilbage efter ferie onsdag 
d.15. september. 
Netop pga. ferie har vi kun åbent 1 gang i sept. 
De næste måneder frem imod jul vil der være 
åbent 2 gange om måneden -1. & 3. onsdag. 
Der er ikke planlagt nogle projekter/ 
begivenheder ved opstarten -men der vil være 
mulighed for at lave Mandala og bogmærker til 
afstressende musik. Derudover er der ikke 
nogen grænser for, hvad man selv kan 
medbringe af aktivitet- lige fra strikketøj til 
smykkefremstilling. 
Kom og få et par hyggelige timer med kaffe/the 
og socialt samvær - vi glæder os meget til at 
mødes igen. 
Vel mødt fra:  
Annette, Charlotte & Jeanne 
(tovholdere) 

Plastikposefrit Rudersdal mødes nu 
om torsdagen  
Torsdage kl. 13:30-17  
Se projektets facebookside for mere info og 
eventuelle ændringer: 
www.facebook.com/plastikposefritrudersdal 

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. 
Tilmelding 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: 
www.facebook.com/Sporet19 
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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