
AKTIVITETSCENTER RØNNEBÆRHUS 
Nyhedsbrev december 2022   

 

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

Kære brugere på aktivitetscenter Rønnebærhus 
Med dette nyhedsbrev vil vi ønske alle brugere af Rønnebærhus en rigtig glædelig jul 
og et godt og lykkebringende nytår. 
Vores hus er smukt julepyntet og her i december holdes der hyggelige 
julesammenkomster på mange af aktivitetsholdene. 
Husk at der er pause på holdene i ugen op til jul og mellem jul og nytår. 
 
 
Vi lukker dørene op efter nytår mandag d. 2. januar 2023 
 
Fredag d. 6. januar byder vi det nye år velkommen med et brag af en nytårsfest. Vi 
har sørget for musikalsk underholdning, lækker mad og drikke og ønsker hinanden et 
rigtig godt nytår. Se opslag i huset og på hjemmesiden for mere information om 
nytårskuren  
 
 
 

KREATIVE TORSDAGE 
Tid: 9.30-14.30 
 
Sted: Køkkenet på 1.sal 
 
Undervisere: Lotte & Miriam 
 
 
Vores kreative værksted er blevet en stor 
succes, men selvom vi er mange er der altid plads til lidt flere. På holdet kan du lave 
vidt forskellige ting, ofte med nål og tråd. Her kan du sy, strikke, hækle, brodere samt 
lave andre nørklerier såsom papirblomster, smykker m.m. Har du nogle andre idéer, 
så kom med dem. Så ser vi på det. 
 
Udover den frie leg, så vil den ene af de to undervisere sideløbende stå for et tema, 
som vil strække sig over flere gange. I december runder vi af for japansk sashiko og 
boro teknik. I starten af det nye år vil Lotte stå for up-cycling/genbrug og teknikker til 
reparation af tøj, m.m.. 
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ONSDAGSSALON  
Tid: 10.30-12.30 
 
Sted: Stuen tæt på gymnastiksalen på 1.sal 
 
Aktivitetsmedarbejder: Miriam 
 
Onsdagssalon er et forholdsvist nyt hold, der 
fokuserer på samvær og hygge.  
 
Typisk vil der være et emne for dagen eller et lille oplæg til at skyde det i gang. Der 
er plads til at man kan sidde og nørkle med sit strikketøj eller lignende mens snakken 
går lystigt.  
 
Vi spiser frokost sammen, og hvis man ikke er til maden i caféen er man velkommen 
til at tage en madpakke med. Holdet er allerede i fuld gang og fortsætter i det nye år. 
Så du er velkommen til at komme forbi og prøve det af, for at se om det er noget for 
dig. 
 
 

 

 

Nytårskur 6. januar 
Fredag d. 6. januar kl. 10.30 – 14.30  
 
Dagens program: 
Kl.10.30 Velkomst v. Eva Vallentin Sørensen 
 
Kl.11.00 – 12.00 Musikalsk underholdning med 
 René og Værsgo, - Larsen kopi med ekstra 
gas. 
 
Kl.12.15 Nytårsanretning m. vin/øl eller vand 
 
Kl.13.00 Bobler og lidt sødt 
 
Pris: 145,00 kr. 
 
Tilmelding nødvendig, på telefon 46 11 50 80 eller ved personligt fremmøde i 
receptionen. 
Vi gør opmærksom på at der er et begrænset antal pl adser.  



AKTIVITETSCENTER RØNNEBÆRHUS 
Nyhedsbrev december 2022   

 

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

 
 
 

Frivillig til lejlighedsvis at stå i spidsen for mo tionshold 
Vi mangler motionskyndige til aktivitetscentrene 
 
Aktivitetscentrene Rønnebærhus og Teglporten søger frivillige der har lyst til en gang 
i mellem at være afløser på vores stolemotionshold, når den faste  
aktivitetsmedarbejder er fraværende eller syg.  
 
Vi har brug for frivillige, der kan træde til både med kort og længere varsel. Har du tid 
og lyst, så hører vi rigtig gerne fra dig. 
 Vi sørger naturligvis for at du er klædt på til opgaven. Du binder dig ikke til et fast 
antal gange, og du vælger selv om du vil være tilknyttet Teglporten eller 
Rønnebærhus, eller måske begge steder. 
 
Du kommer til at gøre en stor forskel for rigtig mange brugere på aktivitetscentret. 
Som frivillig bliver du en del af et lokalt netværk af frivillige. Du kommer til at opleve 
fællesskab med andre frivillige.  
 
 

De’ batter – en effektiv måde at træne de små grå 
 
Til januar starter et nyt hold på Rønnebærhus. Det er en samtaleklub, der øger lysten 
til at tale om dit liv, det du omgiver dig med og den verden du er en del af.  
Vi mødes tirsdage kl. 12.45 -14.15. Hver gang taler vi om et nyt emne.  
 
Det kunne være: ”Hvad er opskriften på det gode liv”, ”Det første Anders And blad” 
eller ”Poul Henningsen”. Vi kigger på filmklip, billeder og forholder os til forskellige 
spørgsmål om emnet, og du har mulighed for at byde ind i den udstrækning, du har 
lyst til. 
Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med. Det vigtigste er, at du gerne 
vil mødes, og dele dine erfaringer og holdninger med andre. 
Efterfølgende er der kaffe. 
Kontakt Rønnebærhus, hvis det kunne være noget for dig. 
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RØNNEBÆRTRÆF I DECEMBER – i cafeen 

2. december kl. 10.30 - 11.30  
Jul gennem tiden - med klip fra DR’s arkiver 
 

9. december kl. 10.00  
Brunch i anledning af Dorthes 25-års jubilæum (jf. ’nyt 
fra cafeen’)  
 

16. december kl. 10.00 - 11.30 
Huset giver kaffe med småkage. 
Og så er der julebingo med julehits. Kom og gæt med! 
Vi skal også synge nogle af de gode gamle julesange og ønske hinanden glædelig 
jul. 
                                                                               
 

 
 

Nyt fra Rønnebærhus Café 
Vi holder julemarked d. 1.december. I caféen kan du købe gullaschsuppe med brød, 
æbleskiver og gløgg, kaffe og kage og vi håber at du lægger vejen forbi. 
 
 

Fredag d. 9.december 
 
Inviterer vi på en lille brunch i anledning af  
Dorthe Uhlig fra køkkenets 25-års jubilæum.  
 
Tilmelding er nødvendig og der er begrænsede 
billetter. 
 
 
 
Caféen holder lukket i dagene 19.december - 1.januar, vi glæder os til at dig d.2. januar hvor 
vi åbner igen. 
 
.  
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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, 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 januar t.o.m april 2023.  
 
 
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 
 

                                                        

 


