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Få en praktisk hånd af Værktøjskassen 
Har du et billede eller et gardin, der skal hænges op, en køkkenlåge 

der hænger, et håndtag, der er løst eller lignende, så kontakt 

Værktøjskassen. 

Værktøjskassen hjælper med småreparationer, som er for små til en 

professionel håndværker. De tilbyder også opsætning af gratis 

røgalarmer. 

Værktøjskassen hos Frivilligcenter Rudersdal på tlf.: 45 89 00 56. 
Frivilligcentret formidler kontakten videre til Værktøjskassens 
koordinator. 

 

Få nye bekendtskaber med Hemingway Club Rudersdal  
Hemingway Club er et socialt netværk for voksne mænd i alderen fra 
60+. Klubben har en ambition om at skabe et fællesskab gennem 
spændende foredrag, hvor medlemmerne kan trives og vedligeholde 
deres sociale kompetencer og derved bane vejen til det gode liv. 
Hemingway Club i Rudersdal mødes hver torsdag mellem kl. 10.00 og 
kl. 12.00 på Havarthigården i Holte. Der betales et årligt kontingent på 
100 kr. for at være med i klubben.  

For mere information kan du skrive til: 
info.rudersdal@hemingwayclub.dk 
 

Kom med i herreklubben Herreværelset 
I Herreværelset mødes en gruppe mandlige seniorer for at høre 
interessante foredrag, spise lagkage, drikke kaffe og portvin. 
Herreværelset er en aktivitet under Ældre Sagen, er gratis og åben for 
alle. Gruppen mødes om torsdagen kl. 16-18. Mødestedet varierer fra 
gang til gang.  

Herreværelset kan kontaktes via følgende hjemmeside: 
http://www.herreværelset2.dk/index.php/kontakt. Her kan man også 
læse mere om gruppen.  

 

Kom med i kvindeklubben Fruerstuen 

Fruerstuen er en gruppe af kvindelige seniorer, der mødes ca. hver 6. 
uge på Rønnebærhus for at danne netværk, holde hjernen i gang over 
en hyggelig middag samt være fælles om gode oplevelser som musik, 
museer, og udflugter.  

Kom og vær med, der er også plads til dig! Alle kan deltage.  
 
For tilmelding kontakt Anna Nyholm Jensen på tlf.: 31 72 22 51 eller 
på anna@k-nyholm.dk. 
 
 
 

Få skønne naturoplevelser med KulNaTurforeningen 
Skodsborg 
KulNaTurforeningen ønsker at give inspiration til brug af naturen på 
mange måder, og er for alle voksne med interesse for motion, natur, 
kulturelle oplevelser og socialt samvær i det fri. 
Foreningen mødes til forskellige kulturelle aktiviteter i naturen, så som 
urtevandringer, koncerter og naturlig motion. Mødestedet varierer fra 
gang til gang.  

Interesserede kan kontakte Jeanett Debb på mail@kulnatur.dk  

 

Kom med i Birkerød Pensionistforening 
Foreningen er for ældre borgere (60+), der mødes til sammenkomster, 
fester og tager på ture. Foreningen mødes blandt andet til kortspil, 
billard, fredagsfrokoster med amerikansk lotteri, foredrag mm. 
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Er du interesseret i at komme med, kan du kontakte formand Jan 
Dechau på tlf.: 31 41 99 09 eller på dechau@live.dk 

 

Kom med i kalorieklubben 

Kalorieklubben er et herrefællesskab, der mødes og spiser sammen 
hver tirsdag kl. 17-20. Du behøver ikke at kunne lave mad for at være 
med i Kalorieklubben, da det som udgangspunkt er koordinator Kjeld 
H., der står for madlavningen.  
Klubben mødes i Frivilligcenter Rudersdal, Kulturcenter Mariehøj, 
Øverødvej 246A, 2840 Holte.  

Interesserede kan kontakte Frivilligcentret på info@frivilligcentret.dk 

eller på tlf.: 45 89 00 56. 

 

Få oplevelser og nye bekendtskaber i DemensNetværk 

Rudersdal 
Når hukommelsen svigter og hverdagen ændrer sig, er det vigtigt 

fortsat at få oplevelser og foretage sig ting, som giver livet mening i 

den ændrede hverdag. 

I DemensNetværk Rudersdal holder frivillige demensvenner café hver 

14 dag, hvor vi oplever spændende og dejlige ting sammen, forstår 

hinanden i den situation, som den enkelte nu er i. Aktiviteterne kan 

følges på vores hjemmeside www.demensrudersdal.dk. Man er altid 

velkommen til et uforpligtende besøg i cafeen, blot man lige er tilmeldt. 

Formand Inge Sørensen kan kontaktes på 

demensrudersdal@gmail.dk eller på tlf. 30 74 79 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dechau@live.dk
mailto:info@frivilligcentret.dk
http://www.demensrudersdal.dk/
mailto:demensrudersdal@gmail.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Rasmus Sigvaldi, Børns Voksenvenner og Frivilligcenter Rudersdal 


