
 

 

 

Årene 2020-2021   
 

Velkommen tilbage til dagligdagen på Rønnebærhus. Det 
har vi ventet længe på. Den 12. marts 2020 modtog jeg en 
mail fra Eva, hvor hun annoncerede lukning af vores 
dejlige aktivitetscenter.  

Formandens beretning bliver ikke lang denne gang. jeg har 
fravalgt at berette om nedlukninger, mundbind, 
vaccinationer og andet, der får os i dårligt humør. 

Vi har, i de forgangne 2 år, afholdt brugerrådsmøder i det 
omfang, det har været muligt. Når jeg går tilbage i 
referaterne, omhandler de stort set alle - ja rigtigt - 
Corona. 

 

Først den 5. august 2021 begyndte vi at tale om fremtiden. 
Der blev vedtaget en ny fredagsprocedure. 

Fredagsarrangementer er blevet omdøbt til “fredagstræf”, 
og finder sted hver fredag i tidsrummet 10.30-12.00. Der 
skal ikke købes billet, da arrangementet er åbent for alle.  

Prisen for at deltage er almindelig brugerbetaling Kr. 
22,50, som betales i receptionen ved ankomsten på selve 
dagen. Man kan tilkøbe såvel kaffe – som Anna laver klar 
og serverer på 1. sal, og en bolle, som kan købes i caféen. 

Hvis der er behov for kørselsordning, kan man henvende 
sig i receptionen.  
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Der vil løbende være opslag der fortæller om månedens 
fredagstræf. Der er ikke nødvendigvis noget på 
programmet hver fredag, ligesom indholdet vil være af 
skiftende karakter.  

Der vil stadig være større arrangementer, som kræver 
billet, og vi regner med, at disse større begivenheder vil 
finde sted på Rønnebærhus 3-4 gange i løbet af året. 
Banko er også stadighed en af de aktiviteter vi tilbyder! 

Husk at orientere jer jævnligt på opslagstavlerne, i vores 
foldere samt på hjemmesiden ang. kurser m.m.  

Midt i alt Coronaen har vi sagt farvel til Janne og 
velkommen til Kathrine Gøthche, som bl. andet har 
oprettet en miniudgave af “ud at se” kaldet Torsdagstur! 
Den er der allerede stor tilslutning til.  

I Krea-afdelingen har vi budt velkommen til Dorte 
Knudsen. 

Som noget nyt har vi kreativt værksted torsdage, hvor 
man kan prøve kræfter med forskellige projekter i kortere 
perioder. Krea-afdelingen vil løbende melde ud om nye 
kurser, og modtager gerne ønsker om nye emner, som kan 
sættes i værk. 

Tak til Rønnebærhus` dygtige cafè- personale, som dagligt 
leverer sund og velsmagende mad. 

Somme tider kan man komme til at gabe over for meget. 
Jeg hører selv tit bemærkningen “ Du godeste, som 
pensionist har du jo ikke andet end tid”! 

Den slags bemærkninger siger kun den uvidende.  

Kære Gun-Lis, 

Du har valgt ikke at genopstille til brugerrådet, da dine 
mange aktiviteter trængte at blive droslet lidt ned. Tak for 
din store kreativitet og søde væsen.  



 

 

Til slut vil jeg huske alle på, at man altid kan kontakte 
brugerrådet ved henvendelse til receptionen. aflever en 
“note”, hvis I har ris eller ros eller ændringer, I mener, vi 
skal tage op i rådet. 

Kirsten Juhl/formand 

 

 

 

 

 

 

 

 


