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Kære brugere på aktivitetscenter Rønnebærhus. 
 
Vi nærmer os julemåneden og vores dejlige hus er allerede ved 
at blive smukt pyntet. 
 
Medarbejdernyt 
Det er med stor glæde at jeg kan fortælle at vi nu har fået besat 
de to ledige stillinger i Aktivitetscentret. 
 
Vi har nemlig budt velkommen til aktivitetsmedarbejder Katrine 
Gøthche der fra uge 42 er fast på Rønnebærhus 4 dage om 
ugen mandag – torsdag.  
Katrine er uddannet psykomotorisk terapeut og har primært 
motionshold.   
Katrine kommer fra en tilsvarende stilling på aktivitetscenter 
Teglporten, hvor hun fortsat er tilknyttet om fredagen.  
 
Vi skal også byde velkommen til en ny aktivitetsmedarbejder 
indenfor det kreative område d. 1.1.2022.  
 
Vi har ansat Dorte Knudsen der er uddannet tekstilformgiver og 
håndarbejdslærer. Dorte har masser af erfaring inden for det 
kreative område, blandt andet med syning, strikke og hækle. 
Dorte skal være på Rønnebærhus mandage og torsdage. 



Dorte er også ansat på aktivitetscenter Teglporten tirsdage, 
onsdage og fredage. 
 
Kommende arrangementer 
Fredag d. 26. november holder vi Julebanko i caféen kl. 10.  
Der er gjort noget ekstra ud af præmierne – kom og vær med. 
Pris: 25 kr. inkl.  to bankoplader 
 
Fredag d. 3. december er der julemarked i caféen i tidsrummet 
10 -13.30. Kom og køb den unikke julegave. 
Der er mange boder med salg af fine hjemmelavede 
håndarbejder som f.x. tasker, strik, julepynt, tørklæder 
og småkager. 
Caféen sælger gløgg & æbleskiver, kaffe og en let 
frokostanretning. 
 
 
Holdaktiviteter 
Tilmelding til ny sæson 
Hvis du går på et hold og ønsker at fortsætte på holdet i den 
nye sæson fra januar – april 2022 skal du give besked herom til 
din holdleder eller senest 15. december, så bliver du automatisk 
overført til den nye sæson.  
Du kan også give besked i receptionen i åbningstiden.  
OBS alle ventelister bliver automatisk nulstillet ved ny 
sæsonstart 
 
Hold godt øje med vores hjemmeside, opslag i huset og vores 
opdaterede miniprogrammer for informationer om alle vores 
aktivitetstilbud. 
 
Rundvisning i Rønnebærhus 
 
Der er rundvisning i Rønnebærhus første tirsdag i hver måned 
kl. 13.00., derefter  



Efter rundvisningen byder vi på en kop kaffe/te og lidt sødt. 
Næste gang er d. 7. december 2021, derefter 4. januar, 1. 
februar og 1. marts. 
 
Coronapas 
Krav om gyldigt Coronapas er igen blevet en del af hverdagen 
hvis du benytter caféen. 
 
Vi holder fast i de gode vaner med god håndhygiejne – husk at 
spritte hænder, og at blive hjemme hvis du har symptomer på 
sygdom. 
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