
På Sporet – december 2022 

Mandag Tirsdag  Onsdag  Torsdag  Fredag  Lør.  Søndag  

    1. 
13-14 NADA-cafe i annekset  
14-19 Drop-in m. Sussie og 
Michelle 
14-15 Julemarked på 
Rønnebærhus 
13-16 Plastikposefrit Rudersdal 
Ca. 17:45 Aftensmad: Pasta al 
Forno m. laks  

2. 
10-14:30 Drop-in m. 
Julie og Henriette 
11-14 Rowans øver 
Ca. kl.12 Frokost: 
Risengrød m. tilbehør 

3. 4. 
 

5. 
13-14 NADA-cafe i annekset 
14-19 Drop-in m. Henriette og 
Julie  
15-17 Det kreative Hjørne laver 
julepynt 
Ca. 17:45 Aftensmad: Pitabrød m.  

6. 
17-19 Ungenetværk 
18-20 Musikgruppe (kun 
for inviterede) 

7. 
12:15-13:30 
Litteraturgruppen 
13:30-16:30 
Kreagruppe (se 
bagsiden)  
19-21 Rowans øver 

8. 
13-14 NADA-cafe  
Ingen drop-in pga. 
forberedelser til julefrokosten.  
13-16 Plastikposefrit Rudersdal 
 

9. 
Julefrokost (for 
tilmeldte) 
 

10. 
 

11. 
11:30-14:30 
Borger-åbent 
(se bagsiden) 

12. 
13-14 NADA-cafe i annekset  
10-14 Drop-in Julie og Sussie  
Oprydning efter julefrokosten 
Ca. 12 Frokost: smørrebrød  
14-17: Hyggelig gaveindpakning 
(se bagsiden) 

13. 
17-19 Ungenetværk 
18-20 Musikgruppe (kun 
for inviterede) 

14. 
12:15-13:30 
Litteraturgruppen 
19-21 Rowans øver 
 

15. 
13-14 NADA-cafe i annekset  
Ingen Drop-in grundet koncert ud 
af huset (for tilmeldte) 
13-16 Plastikposefrit Rudersdal 
 

16. 
10-14:30 Drop-in m. 
Julie og Jesper 
11-14 Rowans øver 
Ca. kl.12 Frokost: 
Wraps m. kylling og 
grønt  

17. 
 

18. 
 

19. 
13-14 NADA-cafe i annekset  
14-19 Drop-in m. Julie og 
Henriette   
15:30 Vi ser julefilm 
Ca. 17:45 Aftensmad: kylling, 
ovnkartofler og grønkålssalat  

20. 
17-19 Ungenetværk 
18-20 Musikgruppe (kun 
for inviterede) 

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

22. 
13-14 NADA-cafe i annekset  
14-19 Drop-in m. Sussie og 
Michelle 
Ca. 17:45 Aftensmad: Julesteg 
med andesovs og kålsalat  

23. 
LUKKET 

24. 25. 

 

26. 
LUKKET 

27. 
10-14:30 Drop-in m. 
Julie og Henriette (hvis 
nok tilmeldte, se 
bagsiden) 
Ca. kl. 12 Frokost  
17-19 Ungenetværk 
18-20 Musikgruppe  

28. 
12:15-13:30 
Litteraturgruppen 
19-21 Rowans øver 
 

29. 
13-14 NADA-cafe i annekset  
14-19 Drop-in m. Sussie og 
Michelle 
Ca. 17:45 Aftensmad: Syrisk 
inspireret ret med bulgur og 
kylling 
 

30.  
LUKKET 
11-14: Rowans øver 

31.  



 

Lukkedage jul/nytår  
D. 23, 26 og 30. december 
Holder huset lukket grundet helligdage og ferie 
blandt medarbejderne. Læs længere nede om 
tirsdag d. 27.december hvor vi gerne vil holde 
huset åbent, hvis det er nok interesserede.  

Julefilm på storskærm 
Mandag d. 19. december kl. 15:30 
Traditionen tro viser vi igen i år, julefilm på 
storskærm. Kom og se med, mens vi hygger 
med juleknas.  

Nyt fra Krea-gruppen  
Ons d. 7/12 13.30-16.30 Julepynt 
Vi hygger med div. julepynt til 20 kr. pr. stk. 
(pasta-engle, mal-selv-julekugler og sy-selv-
nisser). 
Ons.d.21/12 13.30-16.30 Diamond-painting 
Medbring din egen diamond-painting  
eller afprøv gratis om det er noget for dig 
med lille, sød ugle-nøglering. 
Bortset fra de gange hvor vi laver pouring der 
fylder det hele, vælger man altid selv hvad man 
vil lave -f.eks. hækle/strikke. 
Kom og hyg med os -kaffe/the/cacao er gratis -
vi glæder os til at se dig. 
Med julehilsen fra Krea-gruppen  

Borger-åbent  
Søndag d. 11. december kl. 11:30-14:30 
Kom og hyg dig sammen med andre til årets 
sidste brugeråbent. Der er mulighed for at male 
akryl i malerværkstedet, spille spil 
mm.  Oplevelsesmidlerne giver juice til de lune 
frokostboller og vi synger et par julesange.   
 

Hyggelig gaveindpakning  
Mandag d. 12. december kl. 14-17 
Kom og vær med til en julehyggestund med 
indpakning af gaver til de personer og familier, 
der har meldt ønsker ind i forbindelse med 
Projekt Juleglæde i Rudersdal. 
Projektet er et samarbejde mellem foreningen 
Heart2heart og På Sporet, som frem til  
d. 6. december forsøger at indsamle ting, som 
matcher de konkrete juleønsker fra økonomisk 
trængte personer og familier. Du kan se de 
konkrete ønsker og læse mere om tidsfrist og 
indlevering på: 
www.heart2heart.global  

Julefrokost På Sporet 
Fredag d. 9. december kl. 14-19:30 
Vi glæder os meget til, at vi igen kan holde 

julefrokost På Sporet 😊 Vil du med, skal du 

tilmelde dig hos Sussie 72683418 eller Michelle 
72683420. Du kan også tilmelde dig i dropin-
tiderne. Det koster 100 kr. Tilmeldingsfristen er 
fredag d. 2. december. Se den særskilte 
invitation for mere info.  

 

Julekoncert og middag  
Torsdag d. 15. december  
Vi har 12 billetter til en forrygende klassisk 
julekoncert – Händels Messias. Inden koncerten 
spiser vi 2-retters menu i restauranten i DR’s 
koncertsal. Både koncert og middag betales af 
stimulipakkemidlerne. Læs mere om koncert og 
tilmelding på særskilt invitation. 

Frokost drop-in d. 27. december  
Tirsdag d. 27. december  
Vil vi meget gerne holde huset åbent kl. 10-
14:30 med en hyggelig frokost ca. kl. 12.  

Da denne dag ligger midt i juleferien, skal der 
være minimum fire borgere tilmeldt dagen på 
forhånd. Derfor kræver det tilmelding senest 
mandag d. 19. december kl. 18, til Julie på 
telefon 72683428.  
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  
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  
Henriette, Sussie, Michelle og Julie  
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