
AKTIVITETSCENTER RØNNEBÆRHUS 
Nyhedsbrev september 2022
   

 

Rønnebærvej 15   2840 Holte        Tlf: 46 11 50 80         www.rudersdal.dk/roennebaerhus 

 

Kære brugere på aktivitetscenter Rønnebærhus. 
Så har vi taget hul på en dejlig efterårssæson med et stort og varieret udbud af 
aktiviteter. Vi har nogle rigtig spændende nyheder på programmet som det fremgår 
nedenfor. Blandt andet en ny foredragsrække v/ Rubi Cardel samt Brætspilscafé og 
ikke mindst en helt ny udgave af vores kreative torsdage. 
Vi har ledige pladser på nogle af vores aktivitetstilbud så kom forbi og hør om der er 
plads til dig. 
 
 
Miriam Ortwed, ny aktivitetsmedarbejder  

 Jeg er uddannet produktdesigner og har tidligere arbejdet på 
Experimentarium og undervist på bl.a. Vallekilde Højskole. 
Jeg har en legende tilgang til håndværk og håndarbejde og 
kan undervise i alt kreativt, da min filosofi er som Pippi 
Langstrømpe: ”Det har jeg aldrig prøvet før, så det klarer jeg 
sikkert.” Jeg arbejder meget med bl.a. papir, tekstil og garn 
som materialer og udforsker nye måder at bruge dem på. Jeg 

holder meget af at lære nye 
og traditionelle håndværk og at give dem 
et tvist. Jeg er for tiden bidt af at 
lave miniaturer i papir, arbejde med punch-needle, tegne 
overflademønstre og perlebrodere biller. 

 På Rønnebærhus underviser jeg på det kreative hold om 
mandagen, hvor vi for tiden arbejder med forskellige teknikker i 
papir.  
På det kreative værksted om torsdagen vil der være et tema over 
ca. en måned ad gangen, men der er også plads til fri leg med 

papirblomster, strik, broderi, smykker og meget andet.  
 

KREATIVE TORSDAGE 
Tid: 9.30-14.30 
Undervisere: Lotte & Miriam 
På vores kreative værksted kan du lave alskens ting med nål 
og tråd. Her kan du sy, strikke, hækle, brodere samt lave andre 
nørklerier såsom papirblomster, smykker m.m. 
 
Sideløbende vil der være temaer, som vil strække sig over 
flere gange.  
Se separat opslag for hvilket tema der er gældende i hver 
måned. 
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Brætspilscafé  
Kom og vær med til hyggelige formiddage, hvor vi hver onsdag i oktober sætter 
brætspil og samvær i højsædet. Om du er til quiz eller carcassonne, matador eller 
backgammon, så er der spil for enhver smag. Find glæde ved gensynet med de 
gamle klassikere og prøv kræfter med nye spil sammen med andre ligesindede. Den 
første gang er der gratis kaffe. 

 
Du behøver ingen forudsætninger 
 
Vi spiller hver onsdag i oktober start onsdag d. 5. 
oktober kl. 10.00 – 12.00 
Pris 90,00 kr. 
Aktivitetsmedarbejder: Miriam 
 

 

Foredragsrække 

v/Rubi Cardel Gertsen, cand pæd. et mag., ph.d. 
 
28. september: Kyssets historie 
 
12. oktober:  Wilhelm Marstrand (1810 – 1873) 
 
26. oktober:  Kristian Zahrtmann  (1843 – 1917) 
 
9. november:  J. F. Willumsen (1863 – 1958) 
 
Du kan høre foredragene, suppleret med billeder, 
hver anden onsdag kl. 10.30 – 11.45  
Pris 90,00 kr 
 
Kysset i kunsten: 
Der kysses på mange måder, i mange situationer og med forskellig betydning. Vi ser 
på, hvordan kunstnerne op gennem tiden har vist kysset på malerier, fotos og film. 
Vi fortsætter med tre farverige danske malere:  
Wilhelm Marstrand (1810 – 1873) 
Marstrand var Guldalderens store fortællende maler. Få har som han skildret 
situationer fra folkelivet i både tidens København og i Italien, som Marstrand elskede. 
Hans malerier sætter fantasien i gang hos beskueren.  
Kristian Zahrtmann (1843 – 1917) 
Zahrtmann var excentriker både i sit maleri og i sin livsform. Han var helt sin egen og 
malede dramatiske scener fra bibelen og historien og farvestrålende billeder fra 
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Italien. Zahrtmanns billeder af Leonora Christine har fastslået hans ry som en af sin 
tid mest fremragende malere. 
J. F.Willumsen (1863 – 1958) 
Willumsen er det nærmeste, dansk kunst kommer renæssancemennesket. Selv om 
maleriet var hans primære genre, dyrkede han billedhuggerkunst, tegning og grafik, 
keramik og fotografi samt arkitektur.  
 
 
Juleworkshops  
 
Som optakt til julen er der tilbud om at deltage i tre forskellige workshops i november 
og december. 
 
24. november Fabrikation af fantastiske formfuldendte flødeboller 
 
28. november Støbte fyldte chokolader  der smager 
 
8. december  Knasende sprøde julesmåkager  i flere varianter 
 
 
Der er plads til 8 på hvert hold og prisen for 
deltagelse og materialer er 125,00 kr.  
Vi er i køkkenet på 1.sal kl. 10.00 – 14.00  
 
Medbring forklæde og kasser/bøtter/dåser til at 
transportere dine lækkerier med hjem. 
 
 
Julemarked 
Årets Julemarked bliver i år afholdt torsdag d. 1. december kl. 10-14 
 
Hvis du er interesseret i et bord kan du melde dig i receptionen. Et stort bord koster 
50,00 kr og et lille bord koster 25,00 kr. Du kan kun  sælge ting du selv har fremstillet. 
 
Cafeen vil sælge frokost, gløgg og æbleskiver. 
 
Endvidere er det muligt at deltage i kreativ juleworkshop denne dag. Se opslag på 
Rønnebærhus. 
 
 

Rønnebærtræf – fredag formiddage 
Velkommen til uformelt hyggeligt samvær. Den faste medarbejder har forberedt 
forskelligt og der vil være plads til snak om aktuelle emner og dagligdagens store og 
små oplevelser. Måske vi har lyst til at høre musik, spille spil eller oplæsning.  
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Der er ingen tilmelding og altid plads, hvis man får lyst til at dukke op. 
Kender man ikke Rønnebærhus i forvejen, så er det en god mulighed for at lære 
Huset og dets tilbud at kende. Spred gerne dette budskab, hvis 
du kender en, der kunne have brug for ’at komme ud og afsted’.  
 
På udvalgte fredage er der arrangementer, hvor tilmelding er 
nødvendig: 
 
4. november kommer Bruno Rasmussen - tidl. sognepræst v. 
Nærum Kirke – med sit foredrag ’Bid livet i låret – om Benny 
Andersen’.  
 

11. november fejrer vi Mortens aften i 
caféen med lækker and og risalamande.  
   
                                                                                    
 
 
 

I decembe r juler vi, vi er i gang med at planlægge 
forskellige hyggelige arrangementer – bl.a julebingo med 
gevinster.  
 
6. januar  holder vi den årlige Nytårskur – en formiddag med 
festlig musikalsk underholdning samt godt til ganen.  
 
Hold øje med hjemmesiden, hvor månedens program kan 
læses. 
 
 
 
 
 

 

Nyt fra Rønnebærhus Café 
Vores café har lidt nyheder for den kommende sæson, som du måske kunne have 
lyst til at komme og deltage i. 
 
Vi har længe haft lyst til at lave en eftermiddag med Afternoon Tea  og nu kan det 
endelig lade sig gøre. 
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Onsdag d.16.november  kl.13.00-15.00 
afholder vi en hyggelig Afternoon Tea  med 
lækre sandwichs, scones, småkager mm. Vi 
serverer et udvalg af teer fra Perchs Te 
handel. 
Vi er så heldige at have fået fat i Ruby 
Cardel, som vi underholde os med historien 
omkring emnet. 
 
Prisen for denne eftermiddag er 95,00 kr. Tilmelding er nødvendig, sidste frist er 
d.10. november. 
Tilmelding foregår i caféen. 
 
Menuplanen laves for 4 uger ad gangen og vi bestræber os på at have mindst én 
fiskedag og én vegetardag om ugen på den varme mad. 
 
Som noget nyt, vi vil afholde to madspildsdage d. 25. november og d. 27. januar . 
 
Tanken er at komme madspild til livs og vi tilbyder en buffet på disse to udvalgte 
dage for prisen 50 kr. Det vil sige at du kan vælge mellem forskellige retter og 
princippet er først til mølle. 
 
Da vi snart nærmer os den kolde tid igen, serverer vi på ny suppe hver torsdag fra 
d.3. november.  Altid økologisk og naturligvis lækker og hjemmelavet som al vores 
mad. 
 
Vi kan desuden tilbyde gratis kaffe og kage  i forbindelse med køb af mad i Caféen 
på disse datoer. Torsdag d.3. november, onsdag d.30. november og tirsdag d. 13. 
december. 
 
Vi glæder os meget til at dig i vores café og husk at du altid kan tage en gæst med! 
 

Caféen har åbent  for salg af frokost mandag – fredag kl. 11.30 - 13.00; der er 

ingen forudbestilling alle er velkomne, menuen kan ses på hjemmesiden 

Der er åbent for salg af kaffe/te og div. i følgende tidsrum: 

Kl.  9.00 - 11.00 

Kl. 13.00 - 14.00 

 

. 
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Har du lyst til at blive frivillig i Aktivitetscent er Rønnebærhus? 
På Rønnebærhus kan du være en del af et socialt fællesskab, og hvor du kan bruge 
dine kompetencer i forskellige former for frivillighed.  
 
Henvend dig i receptionen eller hent vores fine ”Bliv frivillig” brochure. 
 
Hvis du har lyst til at blive frivillig, tager vi en snak om hvor du bedst vil kunne udnytte 
dine evner, og om hvad du synes kunne være sjovt. 
 
Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har en god idé til et andet hold 
inden for det kreative, en ny studiekreds eller noget helt tredje. 

 Betaling 
Husk at betale for den nye sæson september – december 2022  
 
Hold godt øje med vores hjemmeside, opslag i huset og vores opdaterede 
miniprogrammer for informationer om alle vores aktivitetstilbud. 
 
 

 
De bedste hilsner fra personalet på Aktivitetscenter Rønnebærhus 

 

                                                  


