
På Sporet – oktober 2022  
Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lør  Sønda g  

      1. 2. 
13-15: 
Svampe-tur v. 
Skodsborg. 
Se bagsiden! 

3. 
12:30-13:30 Redaktionsmøde 
13-14 NADA-cafe i annekset 
14-19 Drop-in m. Henriette og 
Julie  
15-17 Det Kreative Hjørne 
Ca. 17:45 Aftensmad: Suppe  

4. 
13-15:30 Ud i naturen 
(for tilmeldte) 
17-19 Ungenetværk 
18-20 Musikgruppe (kun 
for inviterede) 

5. 
12:15-13:30 
Litteraturgruppen 
13:30-16:30 
Kreagruppe (se 
bagsiden) 
19-21 Rowans øver 

6. 
13-14 NADA-cafe i annekset  
14-19 Drop-in m Sussie og 
Michelle 
14-17 Plastikposefrit Rudersdal 
Ca. 17:45 Aftensmad: Pitabrød m. 
valgfrit fyld 

7. 
10-14:30 Drop-in m. 
Julie og Henriette 
Ca. kl.12 Frokost: 
Hjemmelavet 
smørrebrød 
11-14: Rowans øver 

8. 
 

9. 
  

10. 
13-14 NADA-cafe i annekset  
14-19 Drop-in Julie og Henriette  
14- ca.16 ”Ud i naturen” på 
Verdens Mentale Sundhedsdag” 
Alle er velkomne! Se bagsiden. 
Ca. 17:45 Aftensmad: Fisk 

11. 
13-15:30 Ud i naturen 
(for tilmeldte) 
17-19 Ungenetværk 
18-20 Musikgruppe (kun 
for inviterede) 

12. 
12:15-13:30 
Litteraturgruppen 
19-21 Rowans øver 
 

13. 
13-14 NADA-cafe i annekset  
14-19 Drop-in m Sussie og 
Michelle, madaften med Dansk-
syrisk Kulturforening (se 
bagsiden) 
14-17 Plastikposefrit Rudersdal 
Ca. 17:45 Aftensmad: Syrisk mad 

14.. 
10-14:30 Drop-in m. 
Julie og Henriette 
Ca. kl.12 Frokost: 
Pastasalat m. kylling  

15.. 
 

16. 
 

17. 
13-14 NADA-cafe i annekset  
14-19 Drop-in m. Julie og 
Henriette   
15:30 Vi ser film på storskærm 
Ca. 17:45 Aftensmad: Pizza  

18. 
13-15:30 Ud i naturen 
(for tilmeldte) 
17-19 Ungenetværk 
18-20 Musikgruppe (kun 
for inviterede) 

19. 
12:15-13:30 
Litteraturgruppen 
13:30-16:30 
Kreagruppe 
19-21 Rowans øver 

20. 
13-14 NADA-cafe i annekset  
14-16 Drop-in med Sussie og 
Julie – OBS- ændret tidsrum! 
14-17 Plastikposefrit Rudersdal 
Ca. 17:45 Aftensmad: Vegetarret  

21. 
10-14:30 Drop-in m. 
Julie og Henriette 
Ca. kl.12 Frokost: Pita-
pizzaer 
11-14: Rowans øver 

22. 23. 
 

24. 
13-14 NADA-cafe i annekset  
14-19 Drop-in m. Julie og 
Jesper 
13-14 Gåtur i Holte (se bagsiden) 
Ca. 17:45 Aftensmad: Orientalsk 
risret m. oksekød og grønt 

25. 
13-15:30 Ud i naturen 
(for tilmeldte) 
17-19 Ungenetværk 
18-20 Musikgruppe (kun 
for inviterede) 

26. 
12:15-13:30 
Litteraturgruppen 
19-21 Rowans øver 
 

 27. 
13-14 NADA-cafe i annekset  
14-17 Plastikposefrit Rudersdal 
OBS: Ingen drop-in-tid i dag 
KONCERT for tilmeldte – se 
bagside og særskilt indbydelse 
 

28.  
10-14:30 Drop-in m. 
Julie og Henriette 
Ca. kl.12 Frokost: 
Suppe med lækkert 
tilbehør og brød 

29. 30. 

31.  
13-14 NADA-cafe i annekset  
14-19 Drop-in Henriette og Julie  
15-17 Det kreative hjørne 
Ca. 17:45 Aftensmad: Vegetar 
Pad thai 

      



”Ud i naturen” er tilbage  
20. september begyndte et nyt læringsforløb i 
naturen, hvor vi mødes 10 gange i alt med 
fokus på at styrke din mentale sundhed. Du kan 
læse meget mere om forløbets indhold på 
opslag, eller du kan kontakte Michelle på tlf. 
7268 3420 med spørgsmål og tilmelding. 

Svampetur ved Skodsborg  
Søndag d. 2. okt. 13-15 
I oktober tager vi på en hyggelig svampetur 
med biologen Ole som ved en masse om 
svampe. Dette er i stedet for brugeråbent, og 
det er uden frokost. Vi mødes på Skodsborg st. 
Bøllemosevej. Man må meget gerne tilmelde 
sig til På Sporet, eller til Jesper, men det er 
også muligt bare at dukke op. De søde og rare 
mennesker fra Mariehøjkoret vil også blive 
inviteret med. Tag evt. dette med: Godt fodtøj 
som kan tåle lidt vand og mudder, en kurv, lille 
kniv, nederste af mælkekarton for at kunne 
sortere og en pose. Dette er et brugerstyret 
arrangement uden deltagelse af På Sporets 
medarbejdere. Kontakt os gerne hvis du har 
spørgsmål, fx om transport og mødested. 
Vi glæder os til at se jer.  
Venlige hilsner Stig, Nana Marie og Jesper  

Nyt fra Krea-gruppen  

Pouring: 
Onsdag d. 5.okt. kl. 13.30-16.30  
Medbring 3-4 stk. akrylmaling, evt. 
pouringvæske, silikone-dråber samt små 
lærreder 20x20. Pouringvæske & silikone-
dråber kan købes i gruppen for 20 kr. pr. 
billede. Forklæder og andet nødvendigt udstyr 
findes også i gruppen. 
Crepe-papir-blomster 
Onsdag d. 19. okt. kl. 13.30-16.30  
Forskellige sværhedsgrader, 4 kr. pr. blomst. 

Denne dag er det også muligt at lave andre 
selvvalgte aktiviteter. 
Vi glæder os helt vildt til begge dage - kom og 
vær med. 
De bedste hilsener fra Krea-gruppen. 
Hvis du har spørgsmål til os er gruppens mail: 
Krea.gruppen2840@gmail.com 
 

”Ud i naturen” på Verdens Mentale 
Sundhedsdag  

Mandag d. 10. oktober kl. 14 - ca. 16.00 
På Sporet markerer ”Verdens Mentale 
Sundhedsdag” med et åbent arrangement om, 
hvordan man kan bruge naturen til at styrke sin 
mentale sundhed. Michelle, som er uddannet i 
naturbaseret terapi og -sundhedsfremme 
starter med et lille oplæg om sammenhængen 
mellem natur og mental sundhed. Efterfølgende 
vil hun guide os på en tur ud i den fantastisk 
rige natur, vi er så heldige at have lige uden for 
døren. Undervejs giver Michelle eksempler på, 
hvordan man kan være til stede i naturen på 
forskellig vis.  
Vi mødes på terrassen foran huset.  
Bagefter er der mulighed for en hyggelig stund 
og en kop kaffe På Sporet. 
Tilmelding er ikke nødvendig 

Madaften med Dansk-Syrisk 
Kulturforening  
Vi glæder os til en hyggelig aften sammen med 
Dansk-Syrisk Kulturforening, som vil stå i 
spidsen for forskellige lækre retter.  

Lis Sørensen koncert på Trommen 
Se særskilt indbydelse eller ring til Sussie på 
72683419 eller Michelle på 72683420 

Gåtur i dit lokalområde  
Mandag d. 24. oktober kl. 13-14 

Er der gåtur i Holte. Vi mødes På Sporet og går 
derfra. Husk påklædning efter vejret � 
Tilmelding er nødvendig senest  
fredag d. 21. oktober kl. 12.  

Drop-in-tider 
Vi har normalt faste drop-in-tider mandag, 
torsdag og fredag. Men af og til er der 
ændringer. Tjek den enkelte dag på 
kalenderen! Derudover foregår der forskellige 
aktiviteter på skiftende tidspunkter.  
Se kalenderen! 

Fællesspisning 
Vi hjælpes ad med indkøb, madlavning og 
opvask.  
Aftensmad  40 Kr. Tilmelding senest kl.14.30 
Frokost: 30 Kr . Tilmelding senest kl. 10.30 

Kontaktoplysninger 
På Sporet – Huset for Fællesskaber og 
Udvikling 
Rønnebærvej 19, 2840 Holte 
Telefonnummer: 7268 3609 (læg en besked – 
så ringer vi tilbage!) Du kan også ringe til enten 
Julie på 72683428 eller Henriette på 72683363 
Mobilepay-nummer: 511144  
Læs mere om På Sporet på: 
www.paasporet.rudersdal.dk 
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 alle os i huset På Sporet  


